
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 346

На  10  май  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклади  относно  укази  на  президента  на  Република 

България.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Доклад относно промяна в състава на ОИК.

Докладва: Иванка Грозева

3. Доклад  относно  референция  за  „Информационно 

обслужване” АД.

Докладва: Емануил Христов

4. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Метин Сюлейман

5. Доклади по писма.

Докладват: Ивилина Алексиева,

Росица Матева, Румяна Сидерова,

Цветозар Томов, Мария Бойкинова,

Ивайло Ивков, Иванка Грозева,

Таня Цанева 

6. Разни.



ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Нейкова, 

Румен Цачев, Таня Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Румяна Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнения в 

така предложения дневен ред?

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ще  помоля  като  отделна  точка  да 

включите  приемане  на  удостоверение  и  референции  на 

„Информационно обслужване”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, като нова точка трета 

Ви записах, господин Христов.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако може да ме включите в доклади по 

писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви,  господин 

Томов. Други предложения? Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да ме включите в доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. И госпожа Грозева 

я включвам в доклади по писма. Други? Не виждам.

Преминаваме в режим на гласуване на така  предложения и 

допълнен дневен ред.
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Гласували 12 членове на  ЦИК:  за –  12  (Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Дневният ред е приет.

Колеги, позволете ми преди да преминем към точка първа от 

дневния ред да направя едно съобщение, във връзка с това да вземем 

процедурно решение. 

Колеги, днес отсъстват, ползвайки годишен отпуск, госпожа 

Мусорлиева  и  госпожа  Солакова.  За  закъснение  по  обективни 

причини са ме предупредили госпожа Сидерова и господин Чаушев. 

Във връзка с така направения доклад и на основание чл. 53, 

ал. 8 от Изборния кодекс и чл. 8 от Правилника за организация на 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия  би  следвало  да 

определим  член  от  комисията,  който  да  подписва  решенията, 

писмата,  кореспонденцията  за  секретар.  Предлагам  това  да  бъде 

госпожа Ганчева. 

Има ли други предложения? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

Доклади  относно  укази  на  президента  на  Република 

България.

Колеги, с вх. № МИ-01-20 от 10.05.2016 г. и ЧМИ-01-15 от 

10.05.2016 г. изпълнителният директор на дирекция „Канцелария” в 

администрацията на президента ни изпраща преписи от укази № 125 

и № 126 от 09.05.2016 г. на президента на републиката за сведение. С 
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тези укази, уважаеми колеги, президентът насрочва, както следва: с 

Указ № 125 – частичен избор за кмет на кметство Градево, община 

Симитли, област Благоевград, на 2 октомври 2016 г. и нов избор за 

общински  съветници  в  община  Балчик,  област  Добрич,  на  2 

октомври 2016 г. За сведение.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

Доклад относно промяна в състава на ОИК.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата има два проекта за 

промени в  състава  на  ОИК.  Първо  ще ви  докладвам  промяната  в 

състава  на  ОИК  Видин,  тъй  като  те  са  взаимно  свързани,  ще 

разберете  в  последствие.  С  вх.  №  МИ-10-38  от  09.05.2016  г.  е 

постъпило  предложение  от  Владимир  Цветанов  Тошев,  областен 

координатор на партия ГЕРБ за област Видин. Към предложението е 

приложена молба от Павел Пламенов Петков, председател на ОИК 

Видин, за освобождаването му от длъжност, както и молба от Даниел 

Боянов Цветанов за освобождаването му като член на ОИК Видин.

Към  същото  предложение  има  декларация  по  чл.  81  във 

връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс на лицето Петя 

Иванов  Борисова,  с  висше  образование,  която  господин  Тошев 

предлага да бъде назначена на освободеното място председател на 

ОИК  Видин,  както  и  декларация  и  предложение  за  заемане  на 

освободеното място за член на ОИК Видин да бъде назначен Лъчезар 

Георгиев  Попиванов.  Приложени  са  копие  от  дипломите  за 

завършени  висше  образование  на  двете  новопредложени  лица. 

Можете да погледнете проекта. 

Предлагам ви да освободим като председател Павел Пламенов 

Петков и като член Даниел Боянов Цветанов и със същото решение 

да назначим като председател на ОИК Видин Петя Иванова Борисова 

и Лъчезар Георгиев Попиванов. Налице са необходимите документи. 

На новоназначените лица да се издадат удостоверения.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3227-МИ/НР.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект, колеги, е на същото 

място  и  касае  попълване  състава  на  ОИК Ружинци.  Както  знаете, 

общинската избирателна комисия остана без председател и без един 

член.  Със  същото  предложение,  а  именно  с  вх.  №  МИ-10-38  от 

09.05.2016  г.,  Владимир  Тошев,  областен  координатор  на  ОИК 

Видин,  предлага  на  освободените  места  да  бъде  назначен  Павел 

Пламенов Петков, досегашен председател на ОИК Видин, който току 

що освободихме с предходното решение, и на освободеното място за 

член на ОИК Ружинци да бъде назначен Даниел Боянов Цветанов със 

съответното  ЕГН.  Към  предложението  са  приложени  декларации, 

както следва: по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния 

кодекс,  както  и  копие  от  дипломите  за  завършено  висше 

образование.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева. Колеги, коментари? Не виждам.

Преминаваме в режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар  

Томов), против – няма.

Това е Решение № 3228-МИ/НР.

Нямаме повече доклади относно промени в състава на ОИК.

Преминаваме към точка трета  от дневния ред:
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Доклад  относно  референция  за  „Информационно 

обслужване” АД.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа в  моята  папка  има  едно  писмо от 

„Информационно  обслужване” във  връзка  с  искането  да  бъдат 

издадени  3  броя  удостоверения,  така  се  наричат  по  Закона  за 

обществените  поръчки  по-раншните  референции.  Те  са  горе-долу 

стандартни,  ние  наскоро  гласувахме  подобно  удостоверение.  В 

първите два броя ще помоля да направим същата корекция, тъй като 

са  преписали  от  предходните,  че  компютърната  обработка  е 

съобразена с  приетата от ЦИК методика.  Този текст да отпадне – 

приетата  от  ЦИК методика,  тъй  като  става  въпрос  за  изборите  за 

народни представители от 2014 г.

Другото е за Евроизборите за 2014 г.

Трето удостоверение е за изборите за народни представители 

от  2013  г.  и  там да  остане,  защото  тогава  се  работеше по  стария 

Изборния  кодекс.  Тогава  наистина  Централната  избирателна 

комисия определяше методиката. 

Така  че  моето предложение е  в  първите  две  удостоверения 

текстът в третия абзац след запетаята – съобразен с приетата от ЦИК 

методика. Този текст в първото и второто удостоверение да отпадне, 

всичко останало остава така.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
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Преди  да  преминем  към  следващата  точка,  само  обръщам 

внимание, колеги, във връзка с решението, което взехме в началото 

на  днешното  заседание,  за  секретар  да  бъде  променено  името  на 

госпожа Солакова с името на госпожа Йорданка Ганчева във всички 

решения и писма.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Доклади по постановления на прокуратури.

Господин Сюлейман, заповядайте, имате думата.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги,  ще ви докладвам 

една поредица от постановления за отказ да се образуват наказателни 

производства,  постъпили  в  Централната  избирателна  комисия  от 

Районна  прокуратура  Петрич.  Наблюдаващият  прокурор  е  един  и 

същ, те са еднотипни и затова в този порядък съм подготвил моите 

постановления.  Идеята  ми  е  да  докладвам  по-обстойно  първото 

постановление,  а  на  следващите  само  входящите  номера  с  оглед 

становището,  което  приеме  Централната  избирателна  комисия  за 

първото постановление.

Входящият  №  на  първото  постановление  е  ЕП-09-114  от 

30.03.2016 г. Преписката е с вх. № 1055/2015 по описа на Районна 

прокуратура Петрич. В случая се касае за лице, което е гласувало в 

изборите  на  25  май  2015  г.  в  нарушение  на  изборните  правила  в 

Република Македония, това е секция № 114. От събраните в хода на 

предварителната  проверка  материали е  установено,  че  лицето има 

двойно гражданство – българско и македонско, като постоянният му 

адрес е в град Петрич, а настоящият адрес е в Република Македония. 

Изводът,  до  който  достига  наблюдаващият  прокурор,  е,  че  от 

субективна страна няма проява на умисъл в действията на лицето, 

поради  което  и  отказва  по-нататък  да  образува  наказателно 

производство.

Има  нещо,  което  е  по-особено  за  разлика  от  другите 

постановления,  което  ми  направи  впечатление,  което  искам  да 

споделя, тъй като в тази поредица е същото и по-нататък, които ще 
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докладвам.  Наблюдаващият  прокурор  в  постановлението  стига  до 

един  по-различен  извод,  т.е.  той  определя  действията  на   този 

избирател, който е гласувал в нарушение на изборните правила, като 

деяние,  което  е  малозначително,  т.е.  визира  чл.  9,  ал.  2  от 

Наказателния кодекс, с което аз не съм съгласен, но в крайна сметка 

аз предлагам това постановление да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.  Колеги,  моля  за  вашите  коментари.  Не  виждам 

коментари, колеги, остава за сведение.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Следващите  постановления,  както 

казах, са буквално копи пейс с това, което докладвах току-що, като 

различно  е  само  името  на  дееца.  Входящите  номера  на 

постановленията,  които  са  постъпили  в  Централната  избирателна 

комисия,  са  следните:  ЕП-09-112  от  30.03.2016  г.,  ЕП-09-113  от 

30.03.2016 г., ЕП-09-116 от 04.04.2016 г., ЕП-09-122 от 04.04.2016 г., 

ЕП-09-123 от 04.04.2016 г., ЕП-09-124 от 04.04.2016 г., ЕП-09-125 от 

04.04.2016 г., ЕП-09-126 от 04.04.2016 г., ЕП-09-128 от 04.04.2016 г., 

ЕП-09-129 от 04.04.2016 г., ЕП-09-131 от 04.04.2016 г., ЕП-09-132 от 

04.04.2016 г. За сведение, колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам. Остава за сведение.

Има ли други доклади по постановления на прокуратури към 

днешна дата? Не виждам.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклади по писма.

Колеги, в моята папка има няколко доклада, които искам да 

направя.  На  първо  място  и  във  връзка  с  протоколно  решение  на 

Централната избирателна комисия от 5 май тази година, с което ме 

упълномощихте да организирам получаване и предоставяне на ОИК 

Лозница, Севлиево, Роман, Радомир и Кубрат информация относно 

това  дали  кандидатите  отговарят  на  изискванията  за  пасивно 

избирателно право, бих искала да ви информирам за следното. С вх. 
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№  МИ-04-03-10  от  05.05.2016  г.  от  заместващия  главен  директор 

Иван Гетов на  ГД „ГРАО” към МРРБ сме получили писмо относно 

извършена  проверка  на  кандидатите,  регистрирани  за  участие  в 

новите  избори  на  5  юни  2016  г.  От  проверката  е  установено,  че 

кандидатите  в представения  списък отговарят  на  условията  на  чл. 

397, ал. 1 от Изборния кодекс. 

На  второ  място,  с  вх.  №  МИ-04-10  от  05.05.2016  г.  от 

господин Минев, директор на дирекция „Електронно правосъдие и 

регистри”  към  Министерството  на  правосъдието  получихме 

справките  за  съдимост  на  лицата  по  приложения  от  нас  списък, 

регистрирани като кандидати за кметове, и извършихме аз и госпожа 

Солакова проверка. Всички те отговарят на изискванията.

И  на  трето  място,  с  вх.  №  МИ-00-81  от  05.05.2016  г. 

получихме  по  електронна  поща  от  господин  Горанов  от 

„Информационно обслужване” резултатите от извършена проверка, 

съобразно  която  става  ясно,  че  всички  кандидати  по  списъка 

отговарят на изискванията.

В тази връзка, колеги, и с изх. № МИ-15-681 от 05.05.2016 г. 

до ОИК Лозница, Севлиево, Роман, Радомир и Кубрат изпратихме 

писмо,  с  което  уведомихме  съответните  ОИК,  че  кандидатите 

отговарят на изискванията на закона.

Моля  ви  да  обърнете  внимание  на  писмото  от 

„Информационно обслужване” с вх. № МИ-00-81 от 05.05.2016 г. в 

неговата втора част. В тази втора част става ясно, съвсем в резюме ви 

представям, че в електронната система една част от данните, които 

трябва да присъстват не са били въведени, а именно в някои ОИК-

ове  няма  въведен  жребий  и  в  резултат  на  това  не  са  въведени 

поредните номера в бюлетината на кандидатите. В един от случаите 

има грешка в изписване на името на един от кандидатите.  В тази 

връзка и с придружителното писмо към писмо с изх. № МИ-15-681 

от  05.05.2016  г.  ние  обърнахме  внимание  на  всички  общинските 

избирателни комисии, в които ще се произвеждат нови избори на 5 

юни 2016 г.,  че  следва да  проверят  информацията  в  електронната 
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система  и  да  извършат  корекции,  както  и  написахме  указанията, 

получени от „Информационно обслужване”, как да се случи това. В 

допълнение, колеги, възложих на госпожа Екатерина Благоева да се 

обади на всеки ОИК, на председателите на всяка ОИК, и да каже 

какви точно несъответствия са видени в тази електронна база данни. 

Това  е  моят  доклад,  колеги.  Както  се  разбрахме  на 

предходното  заседание  съобразно  протоколното  решение,  ви 

докладвам предприетите действия за последващо одобрение.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  отново  с  доклад  от  миналото  заседание  на 

Централната избирателна комисия, припомням ви, че с вх. № НС-08-

1 от 04.05.2016 г. получихме молба от господин Лазаров, вещо лице 

при  СГС,  за  осигуряване  на  достъп  до  оригинален  протокол  от 

избирателна  секция  за  извършване  на  експертиза.  Тогава,  колеги, 

взехме  протоколно  решение  да  се  осигури  този  достъп,  като 

възложихме  на  господин  Стоян  Русинов  да  организира 

предоставянето на достъп. Докладвам, че на 9 май 2016 г. господин 

Лазаров  е  получил  достъп  до  оригинала  на  протокола  на 

избирателната  секция  и  е  извършил  необходимото  изследване  и 

фотографиране на подписите в 13,30 часа. Докладвам го за сведение.

На  следващо  място,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моя 

папка ще видите няколко документа, придружени с докладна записка 

от  госпожа  Красимира  Манолова,  директор  на  дирекция 

„Администрация”. Докладната е относно представяне на коригиран 

отчет за касово изпълнение на бюджета, раздел 3, към 31 март 2016 г. 

С тази докладна записка госпожа Манолова ни информира, че в една 
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от  частите  на  тримесечния  отчет  към  31  март  2016  г.  на  ЦИК, 

представен в Министерството на финансите и на Сметната палата, 

постфактум е констатирана техническа грешка. Техническата грешка 

е  следната:  в  отчета  за  касово изпълнение на бюджета в раздел 3 

„Трансфери  по  §  6100  и  подпараграфите  към  него”  са  отнесени 

трансферите,  които  са  осигурителни  вноски  и  данъци  вместо  на 

подпараграфите  на  §  6900.  Допуснатата  грешка  не  влияе  върху 

общата  сума  на  трансферите  в  раздела.  Същата  е  отстранена  и  е 

изготвен  коригиран  бюджет,  който  е  одобрен  в  уеб  базираната 

информационна система за управление на държавното съкровище, за 

да  се  предостави  на  Сметната  палата  на  хартиен  и  електронен 

носител и по електронна поща на отговарящия за ЦИК служител в 

дирекция „Държавно съкровище”. 

Ето  защо  приложено  са  представени  за  утвърждавани 

необходимите документи, които, колеги, предлагам да утвърдим.

Имате ли коментари? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, аз ще гласувам, разбира 

се, за поправка на тази грешка, но ми прави впечатление, че един път 

имаше  просрочие  в  приемане  на  годишния  финансов  отчет  на 

Централната  избирателна  комисия.  Сега  става  дума  за  допусната 

грешка,  която  е  техническа  в  касовия  отчет  за  тримесечието.  Тук 

става дума и за счетоводство, за хора, които, мисля, че трима души в 

нашата администрация се занимават със сметките, с движението на 

потоците. И в рамките на няколко месеца две такива неща се случват. 

Да не забравяме, че този отчет отива в Сметната палата, отива и в 

Министерството  на  финансите.  Какво  говори  това  за  работата  на 

администрацията на Централната избирателна комисия.

Предлагам  председателят  на  комисията  да  прецени  какви 

действия биха могли да бъдат предприети по съответното трудово 

законодателство  към  лицата,  които  са  отговорни  за  допускане  на 

такива грешки и забавяне в сроковете за работата по счетоводството.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Колеги, други коментари? Не виждам.
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Колеги, в залата постъпи предложение да бъда упълномощена 

да предприема необходимите действия съобразно Кодекса на труда 

съобразно моя преценка, за които да ви уведомя.

Колеги, режим на гласуване по това предложение.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за –  9  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева и  Цветозар Томов), 

против – 6  (Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

Иванка Грозева, Камелия Нейкова и Росица Матева).

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство, съответно няма да се предприемат действия.

Госпожо Нейкова, заповядайте за отрицателен вот.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, гласувах „против”, защото от 

една  страна  колегите  от  администрацията  получават  материално 

стимулиране през определен период от време, от друга страна, сега 

да  се  предприемат  действия  съобразно  Кодекса  на  труда,  това  са 

взаимно  изключващи  се  неща.  Централната  избирателна  комисия 

трябва да помисли какво решение да взима в такива случаи. Не може 

да се плащат допълнителни възнаграждения, а в същото време да се 

търси отговорност. Значи едно от двете неща не е на мястото си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. Други отрицателни вотове на виждам.

Колеги,  режим на  гласуване  за  изпращане  на  коригираната 

информация до Сметната палата.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов), против – 1 (Росица Матева).

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Матева, за отрицателен вот.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах „против” не 

защото  не  смятам,  че  трябва  да  се  изпрати  тази  информация,  но 
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мисля, че даже имаме протоколно решение, няколко пъти говорихме, 

че  би  следвало  такава  информация  да  ни  се  предоставя 

предварително,  за  да  имаме  време  да  се  запознаем  с  нея,  когато 

вземаме  решение.  Аз  не  можах  да  се  запозная  и  затова  гласувах 

„против”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  с  вх.  №  ЦИК-09-30  от 

09.05.2016  г.  директорът  на  дирекция  „Администрация”  към 

Централната  избирателна  комисия  ни  е  предоставила  докладна 

записка  относно  осигуряване  предпазни  средства  за  работа  с 

дисплеи. В докладната записка са посочени вътрешните правила за 

трудовия ред в ЦИК, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд  при  работа  с  дисплеи.  Представена  е  нормативната  наредба 

относно осигуряване на преглед на очите и оценка на състоянието на 

зрението на лицата, работещи с дисплеи, в какъв порядък, с каква 

продължителност. И в тази връзка ви припомням, че с протоколно 

решение, Протокол № 149 от 27.11.2014 г. ЦИК е определила да се 

изплати сума в размер до 800 лв. за закупуване на предпазни очила за 

членовете на комисията и за служителите от администрацията след 

представяне на рецепта от специалист по очни болести и фактура, 

касов бон, като закупуването на предпазните очила беше извършено 

през 2014  и 2015 г.

С  оглед  на  всички  изложени  факти  и  обстоятелства 

директорът на дирекция предлага на основание чл. 10 от Вътрешните 

правила за трудовия ред в ЦИК комисията да определи размер на 

сумата за закупуване на предпазни очила за работа с дисплеи, като 

предлага да се запази същия размер, както и да се определи срок за 

същото.  Колеги,  аз  подкрепям  запазването  на  същия  размер  като 

считам, че срок от 3 месеца напред от този момент е един разумен 

срок всички членове на комисията да извършат тези действия.

Колеги, коментари? Не виждам.
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Режим на гласуване.

  Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов), против – 1  (Ерхан Чаушев).

Предложението се приема.

И, колеги, моля ви, във вътрешната мрежа отново в моя папка 

да се запознаете с вх. № ЦИК-00-430 от 10.05.2016 г. Към днешна 

дата е за сведение.

Колеги, това бяха моите доклади.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-

20-8 от 05.05.2016 г., което е изпратено от „Икономедия” АД, с което 

ни информират, че в съответствие с изискванията на чл. 187 и чл. 198 

от  Изборния  кодекс  са  публикували  тарифите  за  печатните 

електронни издания и ни ги изпращат и на нас за информация. Това е 

за сведение.

Докладвам ви също така с вх.  № ЧМИ-20-1 от 05.05.2016 г. 

писмо от информационна агенция „БИТ”, която също на основание 

чл.  187  от  Изборния  кодекс  ни  изпраща  условията  и  цените  на 

представените  от  издателство  „Пин  нюз”  ООД  услуги  в 

информационна  агенция  „БИТ”  във  връзка  с  провеждане  на 

частичните избори за кмет на кметства. Това също е за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следващ докладчик господин Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  с  днешна дата  във 

вътрешната поща в моя папка са качени 3 файла. Единият от тях ви 

докладвах  на  предното  заседание,  това  е  декларацията  на 

Обществения съвет към ЦИК по начина на приемане на промените в 

Изборния  кодекс.  Тогава  го  докладвах  за  сведение.  Всъщност 

другите  два  файла имат отношение към същия документ.  Файлът, 

който  е  ЦИК-00-424  от  09.05.2016  г.  съдържа  текста  на  тази 

14



декларация  на  английски  език,  адресиран  към  Организацията  за 

сигурност и сътрудничество в Европа и Венецианската комисия. А 

извън това е пристигнало писмо от Министерския съвет с № ЦИК-

03-13 от днешна дата, което също е качено във вътрешната мрежа, с 

което Министерският съвет уведомява госпожа Дечева, председател 

на  Обществения  съвет  към  ЦИК,  затова,  че  са  получили  този 

документ и той е докладван по компетентност.

Основният въпрос, по който бих искал да кажа мнението си, е 

дали  Централната  избирателна  комисия  да  вземе  отношение  по 

същество към декларацията на Обществения съвет. Колеги, според 

мен в сегашната ситуация, тя беше различна в момента, в който тази 

декларация беше направена, след като има вето на президента върху 

някои текстове от Изборния кодекс и предстоящо ново обсъждане в 

Народното събрание,  според мен,  казвам личното си становище,  а 

комисията  ще  прецени,  не  бива  да  вземаме  отношение,  преди  да 

приключи  процесът  на  евентуални  промени  в  изборното 

законодателство.  Затова предлагам да оставим за сведение и трите 

документа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

противни становища? Не виждам. Остава за сведение.

Аз ще помоля господин Томов да предостави на председателя 

на Обществения съвет писмото, получено от съответната приемна. 

Вие  докладвахте  коректно  на  Централната  избирателна  комисия, 

като след това трябва да се представи.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  госпожа 

Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх.  № МИ-15-669 от 03.05.2016 г. 

сме получили писмо от общинската избирателна комисия Главиница, 

с която ни уведомяват, че комисията е в състав от 11 члена и членът 

Бисер  Зафер  Бейтула,  предложен  от  ПП  АБВ,  не  е  участвала  в 

заседания  на  комисията  от  19.11.2015  г.,  като  общият  брой  на 

заседанията, в които не е взела участие, е 8. Предвид изложеното с 

оглед работата на комисията молят на основание чл. 51, ал. 2, т. 6 във 
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връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс да предприемем действия за 

предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  този  член  и  да  се 

назначи друг член на комисията.

Аз съм изготвила писмо до ОИК Главиница, каквато и досега 

ни  е  практиката  в  такива  случаи,  а  именно  комисията  първо  да 

уточни кои са тези 8 заседания, след това да ни уведоми за начина на 

свикване на заседанията на ОИК и по-конкретно за Бейтула, за които 

твърдят,  че  не  е  присъствала,  а  следва  също  така  да  изискат  и 

писмени обяснения  за  причините,  поради които не  е  присъствала, 

както и възможност да представи доказателства. Да й се даде срок, 

след получаване на обясненията и комплектуване на преписката да я 

изпратят на ЦИК по компетентност.

  ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. Колеги, коментари? Не виждам коментари.

  Режим на гласуване, гласуваме това писмо.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  госпожа  Грозева, 

заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-683 от 

09.05.2016  г.  е  пристигнало  искане  от  ОИК  Белоградчик  за 

заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  общинската 

избирателна  комисия  за  проведени  заседания  и  дежурства.  Във 

връзка с нашето протоколно решение и писмото, което получихме от 

администрацията на Министерския съвет в момента ви го докладвам 

за сведение и предлагам след изясняване на случая да ви докладвам 

да гласуваме възнагражденията на комисията от Белоградчик.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.
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Взимам повод от Вашия доклад, за да кажа, че са получени и 

други  искания  за  изплащане  на  възнаграждения.  Съобразно 

протоколно  решение  от  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия  през  миналата  седмица  главният  счетоводител  на 

Централната  избирателна  комисия  трябваше  да  се  свърже  със 

съответните  лица от  администрацията  на  Министерския  съвет.  На 

миналото  заседание  ви  докладвах,  че  това  е  невъзможно  по 

обективни  причини,  тъй  като  компетентните  лица  от  тази 

администрация бяха в отпуск. Тази седмица усилията продължават, 

включително и директорът на дирекция „Администрация” госпожа 

Красимира  Манолова  прави  опит  да  осигури  такава  оперативна 

среща, за да може да бъде уточнен в оперативен порядък механизма, 

по  който  Централната  избирателна  комисия  ще  извършва 

изплащането на тези възнаграждения. Колеги, ако до утре тази среща 

не  се  е  състояла,  на  следващото  заседание  на  Централната 

избирателна комисия ще ви предложа проект на писмо, с което вече 

на  едно  по-високо  ниво  и  по  официален  ред  да  поискаме 

провеждането в спешен порядък на подобна среща.

Продължаваме със следващ докладчик господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-06-387 от 05.05.2016 г. сме 

получили  писмо  от  Нина  Аврамова,  началник  отдел  „ГРАО”  на 

община  Пловдив,  с  което  ни  дава  протокол,  с  който  тя  и  Петя 

Караджова Стоянова, двете лица, назначени очевидно със заповед, са 

извършили  отваряне  на  помещение,  определено  за  съхранение  на 

изборни книжа и материали, в което се намират тези за последните 

избори от 25 октомври  и 1 ноември 2015 г. За сведение на ЦИК.

Следващото  е  с  вх.  № МИ-04-02  от  09.05.2016  г.  писмо,  с 

което началникът на дирекция на МВР Пловдив, Районно управление 

Карлово, т.е. началникът на районното управление господин Христо 

Бахлов за трети път ни задава едни и същи въпроси за едно лице, 

като първия път ние сме отговорили, втория път сме казали, че сме 

му отговори с еди-кое си писмо и в момента пристига питането за 

трети път. Аз ви предлагам отново писмото с наш изх. № МИ-04-02-
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46 да отговорим, че на въпросите, поставени с това писмо, вече сме 

отговорили с еди-кое си писмо. Става въпрос за справка за началото 

и края на всички мандати на бившия кмет на община Сопот Веселин 

Петров Личев. Отговорили сме и аз мисля, че е възможно да е по 

други преписки, но е по абсолютно същите преписки, по които вече 

сме отговорили. Тоест, да се събере като писмено доказателство по 

други преписки би имало някакъв резон, но е по абсолютно същите 

преписки,  затова  ви  моля  да  гласуваме  писмото,  което  вече  сме 

изпратили, че вече сме отговорили с еди-кое си наше писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, във връзка с предходния доклад на госпожа Грозева и 

свързания  с  него  мой  доклад  току  що  получих  информация  от 

директора  на  дирекция  „Администрация”  на  Централната 

избирателна комисия госпожа Манолова,  че срещата между нашия 

главен  счетоводител  и  лицата,  които  отговарят  в  Министерския 

съвет,  ще  се  състои  утре.  Така  че,  колеги,  предполагам,  че  в 

четвъртък ние вече ще имаме яснота относно механизма, по който 

ще става новото изплащане на възнагражденията. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  господин 

Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги,  нямам писмен доклад по случая,  ще направя само кратък 

доклад устно. Ако си спомняте,  може би преди около месец стана 

дума,  че  нашите  компютри  не  са  добре  защитени  с  антивирусни 

програми.  Оказа  се,  че  на  тези  компютри,  които  са  сега  при нас, 
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антивирусната  програма,  която  е  получена  заедно  с  компютрите, 

срокът е бил 3 години и е изтекъл през февруари миналата година. 

От  тогава  не  се  обновяват  антивирусните  дефиниции  и  затова  е 

възможно в компютрите да има вируси. 

Освен  това  на  14  май  тази  година  изтича  пък  срока  на 

закупените от Централната избирателна комисия 6 броя антивирусни 

програми на Нота 32. Преди около един месец информирахме за това 

нещо и тогава възложихме на домакина и на госпожа Манолова с 

помощта на специалисти от ай ти сектора на Народното събрание да 

се извърши проверка на наличните системи. Такава проверка беше 

извършена. Аз вчера разговарях с госпожа Манолова. Има някакви 

предложения.  Има потърсени оферти от фирмите,  но за  днешното 

заседание нямаше възможност да се направи такова предложение. В 

разговора с нея я помолих днес или най-късно утре да изпрати на 

всички  членове  на  Централната  избирателна  комисия  по 

електронната поща информацията,  която ще получи,  за  да може в 

четвъртък да вземем решение по този въпрос, тъй като поне за тези 

антивирусни програми трябва да се вземе решението предварително, 

тъй като подновяването на лиценза става преди изтичането на срока, 

а той изтича в събота. Молбата ми ще бъде всички да си прегледате 

тази  вечер  или  утре  електронните  пощи,  за  да  видите  какво  е 

предложението. Доколкото разбрах има два вида предложения към 

програмата, която е сега и програмата „Нота 32”, като разликата в 

заплащането  е  доста  съществена.  Допълнително  сега  се  прави 

запитване дали, ако се вземе лиценз за две години, а не за една, ще 

има някаква отстъпка. Но смятам това да го вземем като решение в 

четвъртък. И за да можем да обсъждаме в четвъртък нещата ще ви 

моля просто да си прегледате пощата, за да имате готовност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Следващ докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви за сведение две 

писма, получени към преписка с вх. № МИ-14-103 от 09.05.2016 г. 

Преписката  е  по  искане  на  община  Севлиево  за  отваряне  на 
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запечатано помещение. Първоначално искането беше постъпило по 

електронната ни поща и по това искане вече е взето решение с № 

3526-ПВР/МИ на предишното ни заседание. Така че докладвам тези 

две писма само за сведение, те ще се приложат към преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И  преди  да 

преминем към точка „Разни”, колеги, пропуснах един доклад, моля 

да  ми  простите.  Съгласно  хронограмата  за  организация  и 

произвеждане на частични избори на 5 юни 2016 г., а именно точка 4 

от хронограмата и на основание чл. 464, точка 6 от Изборния кодекс 

днес изтича срокът, в който общинската избирателна комисия взема 

решение  за   регистрация  на  кандидатски  листи  за  кмет.  В  тази 

връзка,  колеги,  ви  предлагам  да  изпратим  писмо  до  общинските 

избирателни комисии, в които ще се произвеждат частични избори за 

кмет на 5 юни 2016 г.,  писмо със стандартен текст, с което да им 

напомним,  че  незабавно след регистрация  на  кандидатските  листи 

данните  за  кандидатите  трябва  да  ни  бъдат  предоставени  за 

извършване на проверка.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласувайте.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  още един доклад,  който  току що пристигна  при 

мен.  Във  вътрешната  мрежа,  вероятно  в  моята  папка  и  съобразно 

гражданските договори по повод архивирането на госпожа Войкова, 

Добрева,  Ахмедов  и  госпожа  Колева,  както  и  съобразно 

предварителните  действия,  извършени  от  звено  „Финанси”, 

съгласувано  от  предварителния  финансов  контрол  и  директор 

дирекция „Администрация”, се предлага, след като се запознаете с 

тези  данни,  да  одобрим  отчетите  на  така  посочените  лица  за 
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извършените дейности за съответните периоди, както ги виждате, и 

да  им  бъде  изплатено  възнаграждение  за  тези  периоди  за 

извършената  до  този  момент  работа  пропорционално  на  общата 

сума, която сме гласували по гражданските договори, които виждате 

от приложената справка. Колеги, моля да се запознаете в детайл с 

така  предложените  отчети  и  справки  за  следващото  заседание,  на 

което да вземем съответното решение.

И давам думата на госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, аз се отказвам, тъй като виждам, 

че  същият  материал,  електронния  вестник  от  Международния 

институт  за  мониторинг  в  Санкт  Петербург  във  варианта  на 

английски е в папката на госпожа Ганчева.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега,  не съм разбрала, 

че става дума за един и същ материал. Съжалявам, това е моя грешка, 

разпределила съм го два пъти.

Колеги, имаме ли други доклади за днес? Нямаме.

Благодари  ви  за  днешното  заседание.  С  това  закривам 

днешното заседание.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  Централната 

избирателна комисия в четвъртък, 10,30 часа.

(Закрито в 11,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

ЗА СЕКРЕТАР: 

Йорданка Ганчева

Стенограф:

Невена Чехларова

21



22


	П Р О Т О К О Л

