
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 76

На  4  август  2014 г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно приемане на изборни книжа и материали 

от  чужбина за  произведените  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент от  Република  България  на  25май  2014  г. –  МВнР ЕП-

№ 30401135 от 30 юли 2014 г.

Докладва: Маргарита Златарева

2. Доклад  относно  обществените  съвети  на  българите  в 

чужбина, ЕП № 00176 от 31 юли 2014 г.

Докладва: Маргарита Златарева

3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Лясковец, № 15129 от 31 юли 2014 г.

Докладва: Севинч Солакова

4. Докладна записка от Лилия Богданова относно осигуряване 

на предпазни средства за работа с видеодисплей № 0941 от 25 юли 

2014 г.

Докладва: Севинч Солакова

5. Докладна записка от Лилия Богданова относно закупуване 

на мобилни устройства № 0942 от 25 юли 2014 г.

Докладва: Севинч Солакова

6. Искане за отваряне на запечатано помещение от областния 

управител на град Варна № МИ-0614 от 24 юли 2014 г.

Докладва: Севинч Солакова



7.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение от  ОИК  – 

Дупница, № МИ-15122 от 25 юли 2014 г.

Докладва: Таня Цанева

8. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Тунджа, 

№ МИ-15125 от 28 юли 2014 г.

Докладва: Таня Цанева

9. Проект на решение за освобождаване на член на ОИК – 

Варна.

Докладва: Иванка Грозева

10. Писмо до Националния статистически институт.

Докладва: Емануил Христов

11. Писмо до Боян Юруков № ЕП-00-548 от 3 юли 2014 г.

Докладва: Мария Мусорлиева

12. Писмо от движение „Гергьовден” № 00139 от 18 юли 2014 

г.

Докладва: Мария Мусорлиева

13. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Родопи.

Докладва: Иванка Грозева

14. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Раковски.

Докладва: Иванка Грозева

15.  Доклад  относно  закупуване  на  техника  за  нуждите  на 

ЦИК.

Докладва: Ивилина Алексиева

16.  Доклад  относно  изпълнение  на  проект  на  решение, 

свързано със статута на служителите в администрацията.

Докладва: Ивилина Алексиева

17. Проекти на длъжностни характеристики.

Докладва: Ивилина Алексиева

18. Доклад относно конкурса за машинописец.

Докладва: Ивилина Алексиева

19. Доклад по повод на ремонт.
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Докладва: Ивилина Алексиева

20 Разни.

Докладват: Таня Цанева, Румяна Сидерова, Ивелина 

Алексиева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия Нейкова,   Емануил Христов,  Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева,  Метин Сюлейманов, Росица Матева,   Румяна Сидерова и 

Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Мария Бойкинова и Румен 

Цачев.

 

Заседанието  бе  открито  в  14,25  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията,

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  дами  и 

господа! В залата присъстват 11 члена на Централната избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги,  в  интернет страницата  и  във  вътрешната  мрежа  е 

качен проектът за дневен ред. Тъй като точките са много, няма да ги 

чета,  виждате  ги  пред  вас.  Колеги,  имате  ли  предложения  за 

изменение и допълнение към така предложения ви проект на дневен 

ред? Оставям ви време да го разгледате. Не виждам предложения.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

дневен ред, моля да гласува, като ще моля госпожа Грозева за брои.

 Гласували  11  члена на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
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Колеги, използвам случая да кажа, че отсъстващите от залата 

колеги не са в нея поради обективни причини. Малко по-късно днес 

госпожа Нейкова и госпожа Ганчева ще се присъединят към нас.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа от  дневния  ред  – 

Доклад  относно  приемане  на  изборни  книжа  и  материали  от 

чужбина.

Заповядайте, колега Златарева.

Точка  1.  Доклад  относно  приемане  на  изборни  книжа  и 

материали  от  чужбина за  произведените  избори  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25май  2014 г. – 

МВнР ЕП-№ 30401135 от 30 юли 2014 г.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  миналата  седмица 

дойде едно писмо от Министерството на външните работи, с което 

искаха  да  определим  дата,  час  и  място,  на  което  да  се  предадат 

изборните книжа от проведените избори за членове на Европейския 

парламент в чужбина. Това бяха чували и пакети, свързани с всички 

материали,  които  се  налага  да  бъдат  предадени  в  Централната 

избирателна комисия. сроковете може би малко не са в границите на 

приетото,  но така  или иначе с  госпожа Цанева приехме 170 броя 

чували, 20 брой кашони. Това е в първата графа. Аз съм поставила 

приемо-предавателния протокол във вътрешната страница, може да 

я  отворите,  той  е  с  №  0401135-МЗ.  В  този  приемо-предавателен 

протокол са описани от коя държава идват чували или кашони. Бих 

могла да кажа сега,  че не всички секции в чужбина бяха спазили 

нашето  решение  че  изборните  книжа  трябва  да  се  представят  в 

чували, имаше и кашони, които заместваха чувалите, за съжаление. 

Проверихме ги всички, не ги отваряхме, разбира се, бяха посочени 

отгоре от коя държава са, имаше и номера на секцията. Виждате, на 

таблицата има секции с по два чувала. Това е в І. Във ІІ са изброени 

пък кашони, пакети и пликове, които съдържат вече не тези изборни 

книжа,  които  са  свързани  с  проведени  избори,  а  излишните 

материали – неизползвани списъци, бланки и пр. Описали сме и тях. 
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Имаше и няколко съвсем тънички плика. Отделно в ІІІ са посочени 

пък книжата, които не са изпращани в чужбина и не са използвани. 

Много интересно е, че Министерството на външните работи е било 

приготвило печати, които са над 170-и номер, след като секциите 

бяха 167, и на тези излишни печати са отбелязани номерата им какви 

са и как сме ги приели и те не са отишли изобщо в чужбина. Имаше 

и разни други чернови и баджове, които не са изпратени.

Ние  ги  приехме  с  помощта  на  домакина  Стоян  Русинов. 

Изборните книжа, които бяха долу в хранилището, се преместиха 

горе в хранилището,  за  да  се  освободи място,  и  всички чували и 

кашони бяха сложени долу в хранилището, преброени и подредени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева.  Колеги,  имате  ли  въпроси,  коментари?  Не  виждам, 

колеги. Приемаме доклада за сведение.

Продължаваме  с  втора  точка  от  дневния  ред.  Заповядайте, 

колега Златарева.

Точка 2.  Доклад относно обществените съвети на българите 

в чужбина, ЕП № 00176 от 31 юли 2014 г.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги, отново  на 

вътрешната страница е качено едно писмо от обществените съвети в 

чужбина  с  №  ЦИК-00176,  с  което  ни  молят  представители на 

различни временни съвети на българи,  живеещи в чужбина, да се 

срещнат с нас, както говорихме неофициално, с Работна група 1.10, 

за да ни представят свои идеи за следващите избори, за създаването 

на секциите и някакви рационализации, ако те са измислили такива. 

Въз основа на това писмо предлагам утре в 11 ч. среща на Работна 

група  1.10,  поканвайки  тези  представители,  които  в  момента  се 

намират в София.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря за  доклада, 

колега Златарева. Колеги, отвъд работната група, разбира се, и всеки 

член  на  Централната  избирателна  комисия,  независимо  дали  е 
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включен  в  състава  й  или  не,  може  да  присъства  и  е  хубаво  да 

присъства на тази среща.

С това точка втора от дневния ред е изчерпана. Отиваме на 

точка трета – проект на интервю относно преми в състава на ОИК – 

Лясковец. Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Само  че  проектът  на  решение, 

колеги,  още  не  е  изготвен  от  машинописката  и  по  тази  причина 

предлагам  да  направим  промяна  в  дневния  ред  и  да  разгледаме 

шеста точка.

Точка  6.  Искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  от 

областния управител на град Варна № МИ-0614 от 24 юли 2014 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  областният  управител  на 

град Варна ни е изпратил писмо, в което посочва, че във връзка с 

възникнала повреда в пожаро-известителната инсталация, която се 

намира  в  помещения,  в  които  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали от  изборите  за  народни представители през  2013 г.,  се 

налага да се приеме решение от Централната избирателна комисия 

съгласно Решение  № 2511-НС от 30 април 2013 г. за достъп до тези 

помещения,  за  да  може  да  се  подменят  елементите  на  пожаро-

известителната инсталация. Ето защо с оглед на това писмо с вх. № 

МИ-0614 от 24 юли 2014 г.  (може би входящият номер трябва да 

бъде „НС”) на областният управител на област Варна във връзка с 

тази възникнала повреда предлага Централната избирателна комисия 

да  приеме  решение  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатаните 

помещения  в  Областната  администрация  –  Варна,  в  които  се 

съхраняват  изборните книжа и  материали от  изборите за  народни 

представители  от  12  май  2013  г.  за  подмяна  на  елементите  от 

пожаро-известителната инсталация, намираща се в тези помещения. 

Достъпът да се осъществи при спазване условията и реда на т. 18 и т. 

19  от  Решение  №  2511-НС  от  30  април  2013  г.  на  Централната 

избирателна комисия.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да се включат 

в разискванията. Колеги, закривам разискванията.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение 

моля да гласува.

Гласували  11  члена  на  ЦИК:  за  –  11  (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 637-НС.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

Заповядайте, колега Солакова.

Точка  4.  Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

осигуряване на предпазни средства за работа с видеодисплей № 0941 

от 25 юли 2014 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка  от  главния  секретар  с  вх.  № ЦИ-0941 от  25 юли  2014 г. 

относно  осигуряване  на  предпазни  средства  за  работа  със  видео 

дисплей  във  връзка  с  взето  решение  на  Централната  избирателна 

комисия  за  допълнително  проучване  относно  възможностите  за 

провеждане  профилактични  прегледи  в  университетска  болница 

„Лозенец”. Честно казано, не знам за това решение, не е посочено и 

протоколното решение от заседание на коя дата, затова не мога да ви 

предоставя допълнителна информация, но явно сме поискали такова 

допълнително  проучване  за  профилактични  прегледи  в 

университетската болница. Аз помня точно обратното – че трябва да 

се проверят именно всички по списъка на регистрираните служби по 

трудова медицина в Министерството на  здравеопазването, но както 

и да е. Администрацията ни информира, че университетска болница 

„Лозенец”  няма  своя  регистрирана  служба  по  трудова  медицина, 

службата, с която работи болницата, е „Медико инженеринг груп”. 

За  да  се  изготви  оферта  обаче  трябва  да  има  искане  за  това  въз 
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основа  на  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия. проучени са и други служби по трудова медицина (не знам 

кои).

Предвид  изложеното  главният  секретар  моли  Централната 

избирателна  комисия  да  вземе  съответното  решение  с  оглед 

събиране  на  оферти  за  избор  на  служба  по  трудова  медицина. 

Предлагам да одобрим направеното искане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  си  позволя  да 

конкретизирам  искането.  Колеги,  нека  съберем  оферти  от  всички 

служби, за да можем да преценим.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  12  члена  на  ЦИК:  за  –  12  (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов,  Росица Матева, Румяна  Сидерова и 

Таня Цанева).

Отиваме към следващата точка от дневния ред.  Заповядайте, 

колега Солакова.

Точка  5.  Докладна  записка  от  Лилия  Богданова относно 

закупуване на мобилни устройства № 0942 от 25 юли 2014 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  припомням  ви  предишна 

докладна записка, която е докладвана на 3 юли  2014 г., от главния 

секретар  на  Централната  избирателна комисия относно  оферти на 

„МобилТел”  ЕАД  за  джиесем  апарати.  Представена  е  докладна 

записка с  вх. № ЦИ”К-0942 от 25 юли  2014 г., публикувана е  във 

вътрешната  мрежа въз  основа  на  резолюция  на  председателя. 

Госпожа  Богданова предлага въз основа на направено проучване и 

подадени заявки (между другото, главен специалист Стоян Русинов 

е  приложил  справка  с  поименно  посочване  на  членовете,  тази 

справка не е качена, ако някой има интерес, може да се запознае). 

Предлага се да бъдат закупени допълнително телефонни апарати за 

нуждите на членовете на Централната избирателна комисия, както и 
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във връзка с осигуряване и обезпечаване дейността и във връзка с 

обслужването  от  страна  на  сътрудниците,  които  ще  подпомагат 

работата  на  ЦИК,  на  допълнително  посочени  в  докладната  и  в 

приложен проект на писмо до   „МобилТел” ЕАД 6 броя „Самсунг 

Галакси” S5 2 броя „Самсунг Галакси” S4 мини и „Самсунг Галакси 

пор тоал” 1 брой.

Предлагам да одобрим предложението и да изпратим такова 

писмо до „МобилТел” ЕАД.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с тази 

докладна записка желая да  доуточня,  че  от  направената  заявка  за 

закупуване на телефони за нуждите на членове на ЦИК пет колеги 

работят  със  стари  телефони,  на  които  трудно  ще  се  осигури 

поддръжка,  двама  са  поискали  закупуване  на  нови  телефони 

(доуточнявам това). Откривам дискусия, ако желаете да участвате. 

Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  само  искам  да  допълня,  че  някои 

колеги  не  работят  с  телефонни  апарати  на  ЦИК  поради 

невъзможността да се работи с тях, така че работят с лични апарати.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

желаещи да участват в дискусия.  Колеги,  който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Благодаря,  колеги.  С  това  и  тази  точка  от  дневния  ред  е 

изчерпана. Отиваме към следващата точка – възнаграждение на ОИК 

– Дупница. Заповядайте, колега Цанева.

Точка 7.  Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Дупница, № МИ-15122 от 25 юли 2014 г.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е искане от 

Общинската избирателна комисия – Дупница, за възнаграждение във 

9



връзка  с  проведено  заседание  на  4  юли.  Има  необходимите 

документи  –  протокол  на  Общинската  избирателна  комисия  за 

предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник  и 

съответно обявяване за избран на следващия от кандидатската листа. 

Това е с вх. № МИ-15122 от 25 юли. Изготвила съм писмо, изготвена 

е  и  справка.  На  основание  чл.  83,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  и 

Решение № 1501-МИ от 2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 

20  март  2014  г.  на  ЦИК  относно  подлежащите  на  заплащане 

възнаграждения  за  заседания  и  дежурства.  Затова  предлагам  с 

протоколно  решение  да  одобрим  и  да  изпратим  до  Общинската 

избирателна  комисия  –  Дупница,  с  копие  до  администрацията  на 

Министерския съвет това писмо за заплащане на възнаграждение за 

предсрочно  освобождаване  на  общински  съветник  и  съответно 

обявяване  на  следващия  в  листата  от  същата  партия  в  едно 

заседание.  Възнаграждението  следва  да  бъде  изплатено  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

допълнения? Няма допълнения.

Колеги, който е съгласен с така предложеното ни решение, 

моля да гласува.

Гласували  11 члена  на  ЦИК: за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Благодаря.  Колега,  продължете  със  следващата  точка  от 

дневния ред.

Точка 8.  Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Тунджа, № МИ-15125 от 28 юли 2014 г.

ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № МИ-15125 от 28 юли 2014 г.   сме 

получили  документи  и  искане  за  възнаграждение  на  Общинската 

избирателна комисия – Тунджа, с протокол № 56 от 16 юли 2014 г. 

Случаят е идентичен – предсрочно е освободен общински съветник 
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и  съответно  обявен  за  избран  общински  съветник  следващият  от 

листата на политическа партия ГЕРБ. Правните основания са същите 

и  предлагам  с  протоколно  решение  да  изпратим  писмо  до 

Общинската  избирателна  комисия  –  Тунджа,  с  копие  до 

администрацията  на  Министерския  съвет,  като  средствата  са  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  11 члена  на  ЦИК: за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Колеги, отиваме на следващата точка от дневния ред – проект 

за решение за освобождаване на член на ОИК – Варна. Заповядайте, 

колега Ганчева.

Точка 9.  Проект на решение за  освобождаване на член на 

ОИК – Варна.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределена молба от Владимир Боянов Върбанов, който е член на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Варна,  и  в  качеството  си  на 

такъв  с  молбата,  която  е  депозирал  пред  нас,  моли  да  счетем  за 

подаване на оставка по смисъла на чл. 51, ал. 2, т. 1 от  Изборния 

кодекс поради лични причини.

В тази връзка съм ви предложила проект за решение, който е 

под  № 621  и  съответно  ведно  с  проекта  ви  моля  да  гласуваме  и 

писмо до председателя на съответната политическа партия, от която 

е  излъчен  член  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Варна,  да 

направят  предложение за  попълване  на  състава  на  Общинската 

избирателна комисия – Варна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията. Закривам разискванията.
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Колеги,  който е съгласен с  така предложения ни проект за 

решение моля да гласува.

Гласували  11 члена  на  ЦИК: за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 638-ПВР/МИ.

Продължаваме  със  следващата  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Христов.

Точка 10. Писмо до Националния статистически институт.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  коментирахме,  че  е 

необходимо  да  се  изпрати  писмо  до  Националния  статистически 

институт във връзка с изискването на чл. 247 от Изборния кодекс за 

определяне на единна норма на  представителство за цялата страна 

при  определяне  на  броя  на  мандатите  в  изборните  райони,  които 

предстои  да  утвърди  с  указа  си  президентът.  В  тази  връзка  съм 

подготвил едно писмо, което да изпратим веднага,  след като бъде 

издаден указът. Виждате, в писмото при номера на указа са сложени 

точки, там ще запишем номера на указа. Писмото е съвсем кратко, 

ще ви го прочета.

„До  председателя  на  Националния  статистически  институт 

господин Сергей Цветарски

Уважаеми господин Цветарски, във връзка с издадения указ 

от 5 август (уговорката е,  че указът ще бъде с утрешна дата)   на 

президента  на  Република  България  за  насрочване  на  извънредни 

парламентарни избори на 5 октомври 2014 г. и изискванията на чл. 

247,  т.  1  от  Изборния  кодекс  за  определяне  на  единна  норма  на 

представителство за цялата страна при определяне на мандатите в 

утвърдените изборни райони Ви молим да ни предоставите спешно 

справка  с  данни  за  населението  по  изборни  райони  на  база 

резултатите от последното преброяване на населението в Република 

България.”
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Тъй  като  става  въпрос  за  резултатите  от  преброяване  на 

населението  на  Република  България  към  1  февруари  2011  г.,  а 

оттогава ние вече сме провели един избор за народни представители 

през миналата година, очакванията са, че справката трябва да бъде 

абсолютно същата, тъй като преброяването, знаете, се извършва на 

десет  години,  но  независимо  от  това  изискванията  на  Изборния 

кодекс, по-специално на цитирания чл. 247, т. 1, е, че тази справка 

трябва  да  ни  бъде  предоставена  от  Националния  статистически 

институт.  Затова  предлагам да  изпратим това писмо евентуално с 

утрешна  дата,  веднага  след  като  излезе  указът,  за  да  можем  да 

получим по най-бързия начин тази справка и да издадем съответно и 

нашето решение, което е много спешно, за определяне на броя на 

мандатите по изборни райони.

Предлагам ви да гласуваме принципно съдържанието на това 

писмо, а утре след излизането на указа, тъй като това вероятно ще 

стане  преди  нашето  заседание,  да  не  гласуваме отделно писмо,  а 

администрацията да може да го изпрати веднага.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, не виждам желаещи за участие в дискусията.

Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

гласува.

 Гласували  11 члена на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Колегата по следващите две точки отсъства от зала, отиваме 

на т. 13 – проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Родопи. Заповядайте, колега.

Точка 13.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Родопи.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря,  госпожо  председател. 

Проектът е с № 619. Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-22 от 29 юли 
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2014 г. от председателя на политическа партия НДСВ, подписано от 

госпожа Антония Първанова,  с  предложение за  освобождаване  на 

Иван Александров Калчев като члена на Общинската избирателна 

комисия – Родопи,  по лични причини и за  назначаване на негово 

място госпожа Кина Стоянова Кисилярска.

Към предложението са приложени молбата на господин Иван 

Александров  Калчев  за  освобождаването  му  като  член на  ОИК – 

Родопи, както и декларация по чл. 66 от Кина Стоянова Кисилярска, 

ведно  със  заверено  копие  от  дипломата  й  за  завършено  висше 

образование. 

Предлагам ви  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  точки  5  и  6  във 

връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1, да освободим като член на ОИК – Родопи, 

област  Пловдив,  господин Иван Александров  Калчев  и  на  негово 

място да бъде назначена госпожа Кина Стоянова Кисилярска. Не е 

извършена поправката,  въпреки че помолих сътрудника да добави 

след освобождаването „като анулира издаденото му удостоверение”, 

но  нито  на  хартията  ми  беше  донесено,  нито  тук  е  направена 

поправката. Аз ще го проследя, така че ако прецените, ви предлагам 

да гласуваме това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

дискусията. Колеги, не виждам желаещи да участват в дискусията. 

Закривам дискусията. Който е съгласен с така предложения проект 

на решение ведно с допълнението, направено от докладчика в зала, 

моля да гласува.

 Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов,  Росица Матева, Румяна  Сидерова и 

Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 639-ПВР/МИ.

Колега Грозева, докладвайте и следващата точка.
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Точка 14.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Раковски.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект за решение е с № 

620. Той е за промяна в състава на Общинската избирателна комисия 

–  Раковски.  Със  същото  писмо,  което  ви  изчетох,  е  направено 

съответното  предложение  за  освобождаване  на  господин  Йосиф 

Варков Лесов като член на Общинската избирателна комисия и на 

негово  място  се  предлага  да  бъде  назначена  госпожа  Надежда 

Атанасова Николова. Към предложението е приложена молбата на 

господин Йосиф Лесов, саморъчно подписана, и декларация по чл. 

66, подписана от госпожа Надежда Атанасова Николова, ведно със 

заверено копие от дипломата й за завършено висше образование.

Предлагам на същото основание и със същата добавка към 

проекта за анулиране на издаденото удостоверение да гласуваме и 

настоящото решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

откривам  дискусията.  Не  виждам  желаещи  да  участват  в 

разискванията.

Който е съгласен с така предложения проект на решение с 

направената добавка, моля да гласува.

Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов,  Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева).

Колеги, това е Решение  № 640-ПВР/МИ.

Продължаваме с точки 11 и 12 от дневния ред. Заповядайте, 

колега Мусорлиева.

Точка 11.  Писмо до Боян Юруков № ЕП-00-548 от  3 юли 

2014 г.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, поднасям ви по 

молба на колегата Пенев  две писма, които са дошли при него и той 
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беше подготвил отговорите. Първото е на господин Боян Юруков, 

който пише: „Вече повече от месец нямам отговор до жалбите ми в 

изборния ден. Разгледани ли са били, ако не, защо?”

Отговорът  на  колегата  Пенев  е  следният:  „Уважаеми 

господин  Юруков,  във  връзка  с  Ваше  писмо,  постъпило  на 

електронната поща на ЦИК Ви предоставям следната информация. С 

протоколно решение, взето на заседание, проведено в изборния ден, 

Централната  избирателна  комисия  след  извършена  проверка  по 

повод  постъпили  множество  сигнали  е  приела,  че  на  интернет 

страниците на някои електронни издания е  публикувана новина с 

информация  и  данни,  които  съдържат  внушение  за  извършено 

допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на 

членове на Европейския парламент към определен час  по партии, 

коалиции  и  независими  кандидати.  Посочените  публикации  са  в 

нарушение  на  забраната  на  чл.  205,  ал.  5  от  Изборния  кодекс 

резултати  от допитвания  до  общественото  мнение  по  повод  на 

изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди 

изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на 

страната. В изпълнение на решението е публикувано съобщение на 

интернет страницата на ЦИК за преустановяване на нарушенията и 

са изпратени писма по електронната поща на изданията.  Със свои 

решения  (посочени  са  номерата  им)  Централната  избирателна 

комисия е приела за установено извършено нарушение по чл. 205, 

ал.  5  от  Изборния  кодекс  от  главните  редактори  на  посочените 

електронни  издания.  Съставени  са  актове  за  установяване  на 

административни  нарушения  на  наказателно  отговорните  лица  от 

председателя на Централната избирателна комисия по реда на чл. 

496  от  Изборния  кодекс.  Преписките  са  изпратени  на  съответния 

областен управител да издаване на наказателни постановления.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  откривам  дискусията  по  така  предложения  проект  на 

отговор. Не виждам желаещи да участват в разискванията.
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Колеги, който е съгласен с така предложения отговор, моля 

да гласува.

Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов,  Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева).

 

12. Писмо от движение „Гергьовден” № 00139 от 18 юли 2014 

г.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Второто  писмо  е  заявление  на 

движение „Гергьовден”,  с което молят във връзка с дейността им, 

конституционно  и  законово  регламентирана  като  участник  в 

последните  три  национални  избора,  за  издадените  от 

„Информационно обслужване” бюлетини, съдържащи официалните 

резултати  от  проведения  избор,  а  именно  избори  за  общински 

съветници и кметове,  том трети и  том шести,  избори за  Народно 

събрание в цялост, избори за представители на Република България 

в Европейския парламент в цялост.

Моля  ви  да  обсъдим  въпроса  и  ако  решим,  да  им  ги 

предоставим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега  за 

доклада.  Колеги,  откривам  разискванията.  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  мисля,  че  трябва  да 

проверим, тъй като когато раздаваме бюлетините, ние отделяме сто 

бюлетина  за  политическите  партии.  Ако  не  са  дадени  на  тази 

политическа партия, значи има брой за нея, който й се полага. Но 

ако е получила, но пък го е загубила, това е друг въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Никога не сме обвързвали с правото 

на партиите да получат само един брой. Ако имаме налични бройки, 
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аз съм съгласна да им дадем. Няма смисъл да изследваме дали сме 

им дали. Даже и да сме им дали, ние не ги даваме срещу подпис 

нито през 2013 г., нито през предшестващи години. Освен това ние 

дадохме задължително на парламентарно представените партии, на 

другите не сме давали задължително.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, при наличие на 

необходимите бройки нека да гласуваме да ги предоставим. Който е 

съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували  11 члена  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова.)

Благодаря,  колеги.  И тази точка от дневния ред приключи. 

Докато стане готов проектът на решение относно състава на ОИК – 

Лясковец, позволете ми да продължа със следващи точки от дневния 

ред.

Точка  15.    Доклад  относно  закупуване  на  техника  за 

нуждите на ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  на  база  на 

докладна  записка  № ЦИК-0931 от  15 юли 2014 г.,  докладвана  от 

госпожа Солакова на заседанието ни на 22 юли 2014 г., и във връзка 

с  протоколно  решение  от  22  юли  2014  г.  изпратихме  писмо  до 

госпожа Петя Гладилова,  изпълняващ длъжността главен секретар 

на Народното събрание във връзка с решението ни за закупуване на 

периферна техника, принтери, скенер и копирна машина поискахме 

на  база  споразумението  от  25  ноември  2013  г.  между  Народното 

събрание и Централната избирателна комисия при възможност да ни 

окаже  съдействие  експерти  от  дирекция  „Информационни  и 

комуникационни  системи”  да  подготвят  техническото  задание  за 

обществена  поръчка.  Във  вътрешната  мрежа  виждате  папка 

„Техника”,  в  която  е  налице  файл  „Техническа  спецификация”, 

писмото, което току-що ви цитирах, и хронограма. С вх. № ЦИК-
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00167  от  1  август  2014  г.  получихме  потвърждение  за  това,  че 

служител в дирекция „Информационни и комуникационни системи” 

на Народното събрание вече е предоставил сътрудник за създаване 

на  работен  вариант  на  техническо  задание  за  периферна  техника. 

Тази  техническа  спецификация  е  качена  в  папката,  моля  ви  да  я 

погледнете.  Онова,  на  което  обръщам  внимание  обаче,  е,  че  по 

възлагане  господин  Желязков,  главен  юрисконсулт  в 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  изготви 

хронограма с минимално време в дни и максимално време в дни за 

времето,  през  което  една  обществена  поръчка  би  протекла  до 

доставка на офис техника включително.

В тази връзка ви предлагам следното. Първо, да се запознаем 

и в рамките на следващото заседание на Централната избирателна 

комисия да одобрим или да не одобрим изготвеното задание като 

техническа  спецификация  и  прогнозна  стойност  на  обществената 

поръчка. На второ място, предлагам ви с евентуалното одобрение да 

определим  и  възнаграждение  на  служителя  в  „Информационни  и 

комуникационни системи” към Народното събрание за свършената 

работа  и  своевременно  да  започнем  процедура  за  обществена 

поръчка.  Моля  ви  днес  с  протоколно  решение  да  упълномощите 

ръководството  на  Централната  избирателна  комисия  да  проведе 

преговори  с  Народното  събрание  за  предоставяне  за  ползване  на 

техника  за  времето  до  приключване  на  обществената  поръчка  и 

доставката на офис техниката.

Колеги,  откривам дискусията  по  този  въпрос.  Заповядайте, 

колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ако  Комисията  реши  да  даде 

мандат на ръководството за тези преговори, нека да даде мандат и за 

преговорите за допълнителни помещения, тъй като нямаме ресурс да 

поемем сътрудници във връзка с предстоящите избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Постъпи и второ процедурно предложение. Колеги, не виждам други 

желаещи за изказване. Нека разделим предложенията на две, макар 
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че съм убедена, че Централната избирателна комисия ще се съгласи, 

но тъй като са с различен предмет, ще ги разделя.

Колеги,  който  е  съгласен  да  бъде  упълномощено 

ръководството  на  Централната  избирателна  комисия  в  лицето  на 

председател,  заместник-председатели  и  секретар  за  преговори  с 

Народното събрание за предоставяне за ползване на необходимата 

офис техника до приключване на съответната процедура по Закона 

за  обществените  поръчки  и  доставка  на  офис  техника,  моля  да 

гласува.

Гласували  11 члена  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова.)

Благодаря.  Колеги,  който  е  съгласен  да  се  упълномощи 

ръководството  на  Централната  избирателна  комисия  в  лицето  на 

нейния  председател,  заместник-председатели  и  секретар  за 

провеждане  на  преговори  за  предоставяне  на  допълнителни 

помещения по целесъобразност и във връзка с наводнението, което 

създава  съществени  затруднения  за  предстоящата  дейност  на 

Централната избирателна комисия, моля да гласува.

Гласували  11 члена  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова.)

Точка 16. Доклад относно изпълнение на проект на решение, 

свързано със статута на служителите в администрацията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължавам със 

следващ доклад относно изпълнение на проект на решение, свързано 

със  статута  на  служителите  в  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия. Колеги,  във връзка с Решение № 636 от 22 

юли  2014 г. относно допълнение на Правилника за организация на 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия,  структурата, 
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функциите и организацията на работа на нейната  администрация и 

във  връзка  с  изпълнение  на  протоколни  решения за  приемане  на 

организационната  структура,  щатното  разписание  на 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  както  и 

определяне на възнагражденията за отделни позиции и приемане на 

решение  всички  служители  да  бъдат  приканени  за  сключване  на 

договор съобразно новата организационна структура, бих желала да 

ви докладвам,  че с  писма изходящи номера ЦИК-00156, 157,  158, 

159, 160, 161 включително, настоящите служители на Централната 

избирателна  комисия  бяха  приканени  да  сключат  нови  договори. 

Лицата, които бяха на служебно правоотношение да сключат трудов 

договор при условията, които гласувахме, а лицата, които бяха на 

трудово  правоотношение,  да  бъдат  преназначени  на  съответните 

длъжности при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Писмата бяха изготвени и им бяха връчени.. служителите на 

Централната  избирателна  комисия  отговориха  положително,  с 

изключение на госпожа Лиляна Тошева, която в момента е в отпуск 

и на нея писмото не е връчено, и с изключение на госпожа Виолета 

Георгиева, за което ще ви запозная малко по-късно. На тези лица им 

беше  предоставен  трудов  договор,  респективно  допълнително 

споразумение, които те подписаха.

Колеги, във връзка с това ви моля да гласуваме онова, което 

обсъждахме  нашироко  на  предходното  работно  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия,  но  не  взехме  протоколно 

решение, а именно за придобит трудов стаж и професионален опит 

да се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 

1% върху основната работна заплата, определена с индивидуалния 

трудов договор. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  
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Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева,  

Румяна Сидерова).

Точка 17. Проекти на длъжностни характеристики.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с това 

ви  моля  да  погледнете  във  вътрешната  поща  длъжностните 

характеристики, които се налага Централната избирателна комисия 

да  утвърди  със  следните  промени.  Първо,  стандартизация  на 

кутийките в началото на всяка една длъжностна характеристика и по 

отношение  на  позиция  главен  юрисконсулт  изискване  пет  години 

юридически стаж, а по отношение директор на дирекция да отпадне 

„структурни” и да остане понятието „звена”. Колеги, моля за вашите 

коментари по отношение на длъжностните характеристики.

Колеги, не виждам желаещи да участват в разискванията. То 

е  и  защото  днес  проведохме  много  детайлно  заседание  по  този 

въпрос. Позволявам си тогава ан блок да подложа на гласуване така 

предложените длъжностни характеристики.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11 члена  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова).

Благодаря.

Колеги, във връзка с предоставените писма до служителите в 

администрацията с  вх.  № ЦИК-00180 от 4 август  2014 г. получих 

писмо  от  госпожа  Виолета  Георгиева  на  длъжност  главен 

счетоводител  в  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия, с което тя ни уведомява, че служебното правоотношение е 

с Централната избирателна комисия на основание чл. 81б от Закона 

за държавния служител съгласно писмено споразумение за временно 

преместване  между  Изпълнителна  агенция  по  лекарствата  и 

договора ни със срок на действие от 16 април 2013 г. до 15 април 

2017 г.  Съгласно чл.  81б,  ал.  3 от Закона за държавния служител 
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всички  заповеди,  свързани  със  служебното  правоотношение  в 

рамките  на  срока  на  изпълнението  на  новата  длъжност,  с 

изключение  на  тези  за  прекратяване  на  правоотношението,  се 

издават от органите по назначаване на приемащата администрация. 

Според  чл.  81б,  ал.  5  от  Закона  за  държавния  служител 

изпълняването  на  длъжност в друга  администрация  може да бъде 

предсрочно  прекратено  по  искане  на  органа  по  назначаването  на 

приемащата администрация или на държавния служител. Органът по 

назначаването  на  изпращащата  администрация  издава  заповед  за 

прекратяване на преместването. В този случай държавният служител 

заема  незабавно  предишната  си  длъжност  в  изпращащата 

администрация.

Във  връзка  с  това  госпожа  Георгиева  ни  уведомява,  че 

служебното  й  правоотношение  не  може  да  бъде  прекратено  на 

основание чл.  103, ал.  1, т.  1 от Закона за държавния служител и 

моли на основание чл. 81б, ал. 5 от Закона за държавния служител 

споразумението  за  временно  преместване  между  Изпълнителната 

агенция  по  лекарствата,  Централната  избирателна  комисия  и 

държавния  служител  Виолета  Георгиева  да  бъде  предсрочно 

прекратено.

Колеги,  откривам  дискусията  по  това  предложение. 

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Струва ми се,  че колегите,  които 

разбират повече от мен трудовото законодателство, трябва малко да 

подпомогнат  юридически  госпожа  Георгиева  и  вече  имам 

съгласието  на  госпожа  Матева.  Просто  чисто  юридическите 

елементи да бъдат консултирани, а вече личните са отделен въпрос.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз  говорих с  госпожа Георгиева  и  тя 

каза, че няма нужда от юридическа помощ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  пред  нас  стоят 

два  въпроса,  които  обсъждахме  и  днес  на  работно  заседание. 

Първият въпрос е във връзка с прекратяване на правоотношението с 

Централната избирателна комисия – воля, която госпожа Георгиева 
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изрази. И вторият въпрос е привличането на госпожа Георгиева по 

граждански договор, считано от утре до 45 дни след изборния ден с 

предмет на договора подпомагане и изготвяне на план-сметката за 

изборите и дейността, свързана с медийните пакети.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  аз  подкрепям  изцяло 

направеното  предложение.  С  голямо  съжаление  ще  гласувам  за 

прекратяване на договора с Виолета Георгиева. Тя дойде при нас в 

един  момент,  когато  ние  нямахме  никаква  администрация  и 

всъщност  положи  огромни  усилия  за  създаването  и  работата  на 

нашата съвсем нова администрация, която е и уникална, в смисъл че 

няма  с  точно  такъв  характер  администрация  в  държавата  като 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия.  Ще  се 

радвам, ако тя приеме да работи на граждански договор и освен това 

ми се иска да й изкажем благодарност, когато се разделяме с нея, и 

надежда,  че  ще  ни  подкрепи  сега  в  изборите.  Още  повече,  за 

работата,  която тя водеше конкретно свързана с изборите,  нямаме 

подготвен друг човек.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно се присъединявам към 

казаното от госпожа Сидерова. Действително аз не съм се отказала 

да  предложа  да  направим  усилия  госпожа  Георгиева  да  остане. 

Всички  я  харесваме,  благодарни  сме  й,  изключително  добър 

специалист  е,  много  е  млада,  много  перспективна,  много 

комуникативна. Все ми се струва, че пречките, които й налагат това, 

ще отпаднат.  Не искам да се отказваме да остане тя на постоянен 

договор, ако това е възможно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Мусорлиева, 

струва ми се в известна степен неетично, но все пак ще го направя, 

защото се поставя въпрос. Както и на работната среща потвърдих, 

проведох разговор с госпожа Виолета Георгиева и тя изтъкна лични 

причини,  които  помоли  да  не  споделям,  затова  аз  няма  да  ги 
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споделя. Но отново казвам, както казах и на работната среща, че ако 

бях  на  мястото  на  госпожа Георгиева  с  тези  лични причини,  бих 

постъпила по същия начин.

Колеги, който е съгласен госпожа Виолета Георгиева да бъде 

поканена на граждански договор за времето до 45 дни след изборния 

ден  с  предмет подпомагане  план-сметката,  с  нейното създаване  и 

отчитане,  и  подпомагане  дейностите,  свързани  с  медийни пакети, 

моля да гласува.

Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева,  

Румяна Сидерова).

Точка 18. Доклад относно конкурса за машинописец.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  следваща точка 

от  дневния  ред  е  относно  конкурса  за  машинописец.  На  база  на 

протоколно  решение  от  22  юли  2014  г.  присъстващите  в 

Централната избирателна комисия членове на Комисията на 31 юли 

2014 г., а именно: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария 

Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Таня  Цанева, 

Емануил  Христов  и  Цветозар  Томов,  проведохме  процедура  по 

подбор на машинописец на граждански договор за нуждите на ЦИК. 

Забравих да спомена преди това, че непосредствено на следващия 

ден, 23 юли 2014 г., пуснахме обява в одобрените вестници „Труд” и 

„Сега”,  също  така  и  обявление  на  интернет  страницата  на 

Централната избирателна комисия.

На  31  юли  2014  г.  ние,  горецитираните  членове  на 

Централната избирателна комисия, които не ползваха своя отпуск в 

този момент, се събрахме на свое заседание, проведено в 14,30 ч. и 

единодушно  приехме  методика  за  провеждане  на  подбор  за 

машинописец и оценка на резултатите: избиране на случаен принцип 

на  решение  на  ЦИК,  което  да  бъде  диктуване  на  кандидатите  и 
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определяне  на  диктовчик,  а  именно госпожа Камелия  Нейкова.  В 

лаптоп  в  тази  зала  беше  инсталирана  клавиатура,  българска 

фонетична и БДС система за писане и беше въведена, публикувана 

на  десктоп  бланка  за  решение  с  изписани  „Решение  №”,  „от”, 

„относно”, „реши”, „председател” и „ „секретар”.

От  седемте  подадени  кандидатури  в  15  ч.  се  явиха 

кандидатите Елена Лазарова, Зорница Ганева, Зорница Апостолович 

и Мария Христоскова и бяха поканени в зала № 42, като им беше 

разяснена процедурата по провеждане на подбор. После по реда на 

постъпване  на  заявленията  на  кандидатите  беше  диктувано 

подбраното решение, а именно Решение № 515-ПВР/МИ от 23 май 

2014 г. на ЦИК, като времето за неговото изписване беше засичано с 

хронометър.  Впоследствие  кандидатите  записваха  създадените 

текстове  в  отделен  файл  и  им  беше  предоставено  допълнително 

време по желание за проверка и отстраняване на допуснати грешки. 

Допълнителното време също беше засичано с хронометър. Всички 

кандидати се възползваха от тази възможност. След проверката за 

грешки  изписаните  текстове  бяха  принтирани  и  върху  тях  бяха 

поставени собственоръчно трите имена, дата и подпис на съответния 

кандидат  и  трите  имена,  дата  и  подпис  на  члена  на  Комисията 

диктовчик,  а  именно  госпожа  Камелия  Нейкова.  На  кандидатите 

бяха  задавани  и  допълнителни  въпроси,  между  които  и 

допълнителен въпрос дали са готови да остават да работят до късно, 

когато се налага. Всички отговориха еднозначно и положително на 

този въпрос.

След приключване на процедурата текстовете на кандидатите 

бяха проверени за допуснати грешки от членовете на Централната 

избирателна  комисия  и  въз  основа  на  приетата  методика, 

допуснатите грешки и времето за изписване на проекта на решение 

резултатите на кандидатите се определиха от комисията съобразно 

протокол, който вие можете да видите качен във вътрешната мрежа. 

На  първо  място  с  най-много  точки  общ  сбор  148/68  с  47  точки 

повече от останалите се класира госпожа Елена Лазарова.
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Във  връзка  с  този  доклад  предлагам  на  Централната 

избирателна  комисия  да  покани  госпожа  Елена  Лазарова  за 

сключване на граждански договор за машинописец за срок от един 

месец и възнаграждение 1000 лева.

Колеги,  откривам  дискусията  по  така  направеното 

предложение и доклад. Не виждам желаещи.

Колеги,  моля  да  одобрите  първо  процедурата  по  подбор. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11  члена  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Колеги, който е съгласен да поканим госпожа Елена Лазарова 

за машинописец при така посочените условия, моля да гласува.

Гласували  11  члена  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).

Благодаря.

Колеги,  използвам  повода,  за  да  ви  кажа,  че  госпожа 

Красимира Манолова ще отсъства и утре и е на работа на 6 август 

2014 г. Тя се замества от госпожа Виолета Георгиева.

Колеги, преминаваме към отложената точка от дневния ред с 

готов вече във вътрешната мрежа проект относно промяна в състава 

на ОИК – Лясковец. Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 3.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Лясковец, № 15129 от 31 юли 2014 г.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, спомняте си във 

връзка  с  предсрочното  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на 

Джулюница  още  през  м.  април  ние  установихме  предсрочното 

прекратяване  пълномощията  на  председателя  и  на  секретаря  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Лясковец,  поради  смърт.  Въз 
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основа  на  протоколно  решение  от  17  април  2014  г.,  прието  в  т. 

„Разни”, ние изпратихме писма до двете политически сили, от чиито 

квоти са били назначени председателят, съответно секретарят. Вече 

към  настоящия  етап  имаме  направени  предложения  както  от 

политическа партия ГЕРБ по отношение на председател, така и по 

отношение  на  секретар  предложение  от  политическа  партия 

Движение за права и свободи.

Постъпилото предложение от ДПС с вх. № МИ-06-12 от 22 

юли 2014 г. е разпределено на колегата Метин Сюлейманов, който е 

комплектувал преписката  с  допълнително изискана декларация по 

чл.  80,  ал.  1  и чл.  81 във връзка  с  чл.  66 от Изборния кодекс от 

лицето,  което  е  предложено  за  назначаване  за  секретар.  Тази 

декларация е получена на 29 юли 2014 г. и е приобщена към общата 

преписка. 

Преписка  с   вх.  №  МИ  15-129  от  31  юли  2014  г.  е 

разпределена на мен. Обсъдихме с колегата Метин Сюлейманов, тъй 

като на едно и също заседание трябваше да бъдат докладвани двата 

проекта на решение, предлагаме в един проект на решение с едно 

решение да установим предсрочното прекратяване поради смърт на 

председателя и на секретаря на Общинската избирателна комисия – 

Лясковец, област Велико Търново, и да назначим за председател и 

секретар новите предложения, така както са постъпили.

Докладвам  ви  поотделно  двете  преписки  в  хронологичен 

порядък, както са постъпили. Първото  предложение е от Движение 

за права и свободи. Както ви казах, с вх. № МИ-06-12 от 22 юли 2014 

г. Предложението е от упълномощен представител на ДПС за област 

Велико Търново Гюнай Мюмюнов Далоолу. Приложено е заверено 

копие от пълномощно № 103 от 1 юли  2014 г. от председателя на 

ДПС,  заверено  копие  от  удостоверение за  актуално  правно 

състояние на партията по фирмено дело № 2574 от 1990 г. от 25 март 

2014 г., декларация по чл. 16, ал. 2 от Изборния кодекс (отменен) от 

Петранка  Москова  Пърнецова,  копие  от  диплома  за  висше 

образование на предложеното лице (има копие от лична карта, не е 
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цитирано в проекта за решение), препис-извлечение от акт за смърт 

на  Назиф  Салим  Молла,  който  е  бил  назначен  за  секретар  на 

Общинската избирателна комисия през 2011 г., и декларация по чл. 

80, ал. 1, и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс, както ви 

казах, допълнително приобщена към преписката на 29 юли 2014 г.

Втората преписка е с  вх. № МИ-15-129 от 31 юли 2014 г. Тя е 

предложение от  общинския  ръководител  на  политическа  партия 

„ГЕРБ“,  гр.  Лясковец.  Към  предложението,  с  което  се  иска 

предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  председателя  и 

назначаване  за  председател  от  квотата  на  ГЕРБ на  Десислава 

Христова Главнова. Приложено е заверено копие от лична карта (не 

съм я описала в проекта на решение), декларация по чл. 80 и 81 от 

Изборния кодекс от Десислава Христова Главнова и заверено копие 

от дипломата й за висше образование. 

В досието на Общинската избирателна комисия – Лясковец, 

се съдържа пълномощно на общинския ръководител на политическа 

партия ГЕРБ, гр. Лясковец, който  въз основа на пълномощно № 9 от 

1  август  2011  г.  е  преупълномощен  от  пълномощника  за 

Великотърновска  област,  чието  пълномощно  също  като  заверено 

копие е приложено в това досие.

Колеги,  в  преписката  се  съдържа  цялата  кореспонденция, 

която сме водили с Общинската избирателна комисия – Лясковец. 

От  Решение № 127 от 14 април 2014 г. може да се установи, че на 

председателя  и  на  секретаря  предсрочно  са  прекратени 

пълномощията  поради  смърт  на  основание чл.  51,  ал.  2,  т.  8  във 

връзка с чл. 81 от  Изборния кодекс, поради което ви предлагаме с 

колегата Сюлейманов проект на решение на основание чл. 57, ал. 1, 

т.  5  и  6  от  Изборния  кодекс да  установим   предсрочното 

прекратяване  на  пълномощията  на  председателя  на  Общинската 

избирателна комисия – Лясковец, област Велико Търново, Тихомир 

Цветков  Тодоров.  Да  установим.  Да  установим  предсрочното 

прекратяване  на  пълномощията  на  секретаря  на  Общинската 

избирателна  комисия –  Лясковец,  област  Велико Търново  Назиф 
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Салим Молла и на освободените места като председател да назначим 

Десислава  Христова Главнова,  предложена от  политическа партия 

ГЕРБ,  и  за  секретар  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Лясковец, област Велико Търново, да назначим  Петранка Москова 

Пърнецова  по  предложение на  политическа  партия Движение  за 

права и свободи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря за обстойния 

доклад,  колега  Солакова.  Колеги,  откривам  разискванията.  Не 

виждам желаещи да участват в разискванията, закривам ги.

Колеги, който е съгласен с предложения проект на решение, 

моля да гласува.

Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева).

 Колеги, това е Решение № 641-ПВР/МИ, с което и тази точка 

от дневния ред е изчерпана.

Колеги, позволете ми във връзка с т.  19 от дневния ред да 

направя още един доклад.

Точка 19. Доклад по повод на ремонт.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във вътрешната 

мрежа  виждате  ценова  оферта  „Мебели”.  Колеги,  въз  основа  на 

докладна  записка  от  главния  секретар  на  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия  с  вх.  № ЦИК-09-32  от  17 юли 

2014 г., допълнена с още една докладна записка и докладвана тогава 

от госпожа Солакова, и във връзка с протоколно решение, с което 

предоставяте  на  преценка  на  госпожа  Богданова  и  на  мен  в 

качеството ми на председател за закупуване на офис оборудване за 

нуждите  на  членовете  на  Централната  избирателна  комисия,  бих 

искала да ви докладвам следното.
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Първо, по повод ремонта, вследствие на наводнението, което 

всъщност е причината за извършване на ремонт и за закупуване на 

офис оборудване. По отношение на предстоящия ремонт  с вх.  № 

ЦИК-09-43  от  1  август  2014  г.  е  входирана  докладна  записка  от 

Стоян  Русинов,  главен  специалист  в  администрацията  на 

Централната избирателна комисия, относно извършено замерване на 

влажност на тавана и пода на стаи №№ 72 и 74 от помещенията на 

ЦИК –  помещенията,  които  най-много  пострадаха.  Съгласно  тази 

докладна записка на 31 юли 2014 г.  от  дирекция „Управление на 

собствеността”  от  Народното  събрание  е  направено  замерване  на 

влажността на пода и тавана на посочените стаи, като замерването е 

с цел установяване на годността на стаите за извършване на ремонт.

При извършените процедури се констатира, че процентът на 

влажност  на  таваните  е  33%,  а  на  пода  в  тези  стаи  –  12%. 

Заключението  на  експертите  е,  че  констатираната  влажност  не 

позволява да се пристъпи към ремонт на стаите. По тяхна преценка 

за  да  намалее  влажността  до  размер,  позволяващ  нанасянето  на 

мазилка и боя, е необходимо да се изчака около един месец.

Колеги, в тази част докладът ми е за сведение.

Във втората част относно закупуване на мебели за тези стаи 

господин  Русинов  предлага  същите  да  се  поставят  в  стаите,  след 

като  бъдат  закупени,  за  да  се  осигури  възможност  за  работа  на 

членовете на Централната избирателна комисия. При разговор със 

специалист дърводелец се оказва, че има много нисък процент риск, 

след като се сложат новите мебели, да се получат леки дефекти.

Колеги, в тази връзка виждате файл „Ценова оферта”. След 

като  бяха  представени  ценови  оферти  от  няколко  фирми,  аз 

възложих на господин Русинов представяне на ценови оферти и от 

други фирми за закупуване на офис обзавеждане, като „Лабиринт”, 

„Явор”,  „Марая”,  „Арон”,  „Интензаком”  и  други.  Оказа  се,  че 

предложените  към  първоначалната  докладна  записка  оферти  за 

мебели от „Office 1 Superstore” на промоционална цена са най-ниски. 

И във връзка с общо споделеното виждане, че е добре във  всички 
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стаи да се закупуват мебели от една фирма и с оглед възможността 

за отстъпки, както и с неотложната нужда за закупуване на мебели в 

кабинети  № 72  и  74,  но  също така  и  във  връзка  с  протоколното 

решение от 22 юли, с което ние одобрихме закупуването на мебели и 

за други кабинети на базата на изразено желание от членовете на 

Централната  избирателна комисия,  ви предоставям на вниманието 

ценовата  оферта за  закупуване  на  съответното  офис  оборудване. 

Предлагам ви то да бъде одобрено и да упълномощите председателя 

и счетоводителя за сключване на съответния договор. Но ви моля да 

погледнете, защото е възможно да не отразява изцяло направените 

от вас желания.

Приключвам с доклада си, откривам разискванията.

РОСИЦА МАТЕВА: Стая № 58 я няма изобщо.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нека да се провери още веднъж това, 

което  е  изписано  тук.  Намирам  редица  несъответствия.  Обърнах 

внимание на  нашия кабинет -  № 48.  Пише:  „Стилаж с  ½ врата  с 

размери 75/35/158 бук, два броя, единичната цена явно е 379 лева. В 

кабинет 62 и предполагам следващия, стилаж с  абсолютно същите 

размери,  бук,  струва  189  лева.  Няма  никаква  разлика,  нито  е  по-

голямо, нито е с цели врати. Има нещо неправилно в изписването. 

Нека да се проверят цените, защото има несъответствия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, тези грешки трябва да 

бъдат  установени.  Ще  възложа  на  администрацията  тяхното 

отстраняване и да внесат с допълнение на съответния кабинет.

Колеги,  използвам  възможността  да  приканя  онези  от  вас, 

които не са си дали съответните заявки, да го направят и ще внеса 

отново тези данни след тяхната корекция.

Колеги,  с  това  изчерпихме  и  тази  точка  от  дневния  ред. 

Отиваме на точка „Разни”. Колега Сидерова, заповядайте.

Точка 20. Разни.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ще помоля за утре да се отложат 

писмата, тъй като не съм докрай готова. А и утре ще ви предложа 
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нов проект на решение за структуриран вид на подписките по Закона 

за прякото участие с оглед по-големите подробности, които влизат в 

тях, и промените, които са в закона.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отлагаме  Вашите 

докладни в т. „Разни”, колега Сидерова.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  във  връзка  и  с  доклада  на 

председателя  относно  проведената  процедура  за  подбор  на 

машинописец,  спомняте  си,  на  22  юли  Централната  избирателна 

комисия прие решение да оповести поканата. Изпратени са покани 

във в.  „24 часа” и в.  „Труд” на стойност 156 лева.  Има  докладна 

записка от главен експерт Ивайло Цонковски с вх. № ЦИК-09-40 от 

24 юли  2014 г. Предлагам с  протоколно решение да одобрим този 

разход.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  не 

виждам  коментари.  Който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.

Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева,  

Румяна Сидерова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам, а 

ще се възползвам утре на заседанието на Работна група 1.2, което е 

отворено за по-широк състав, да обсъдим и полученото писмо с -вх. 

№ ЦИК-03-6 от 1 август  2014 г. То е публикувано  във вътрешната 

мрежа с  резолюция  на  председателя.  Писмото  е  във  връзка  с 

искането  на  информация относно  нашата  администрация от 

заместник-министър председателя по икономическото развитие във 

връзка  с  извършване  на  оценка  на  потребностите  от  младши 

експерти във връзка с провеждането на централизиран  конкурс за 

младши  експерти  в  държавната  администрация.  Моля  да  се 

запознаете с писмото.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колега 

Цанева, заповядайте за Вашите доклади в т. „Разни”.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Получихме доклад от Асоциация „Прозрачност без граници” с вх. № 

ЕП-18-245 от 1 август 2014 г., тъй като те участваха с регистрирани 

наблюдатели. Докладът е много обстоен, аз ще го оставя в папката. 

За съжаление не мога да ви направя кратко резюме, защото не успях 

да го прочета целия,  стигнала съм до половината.  Има интересни 

изводи.  В  момента,  в  който  бъда  готова,  ще  докладвам  на 

Комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

доклада. Приемаме го за сведение на този етап.

Колеги, позволете ми още няколко бързи доклада.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  качена  папка  „Вътрешни 

правила”,  разработени  от  администрацията  на  Централната 

избирателна  комисия.  Моля  да  ги  погледнете  и  да  прецените 

момента, в който трябва да ги разглеждаме в зала.

Пак в тази връзка и отново за днешното заседание е качен 

проект на процедура за осъществяване на достъп до помещенията, в 

които се съхраняват  изборните книжа и материали в Централната 

избирателна комисия и приложение към него Регистър за достъп до 

архивното помещение, а също така и във вътрешната поща са качени 

проект  на  правила,  свързани  с  улесняване  на  работата  на 

Централната избирателна комисия, проект на процедури във връзка 

с  издаване  на  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения  и  тяхното  връчване.  Моля  също  Централната 

избирателна комисия да се запознае и в момента, в който прецените, 

да нанесем своите забележки и оттук насетне да работим по единни 

процедури.

Колеги, във връзка с писмо вх. № ЕП-23-190 от 13 май 2014 

г., докладвано на 14 май 2014 г. от колегата Сидерова, писмото е от 

Общински  културен  институт  „Музей  за  историята  на  София”. 

Припомням  ви,  че  молбата  им  беше  да  предоставим  по  три 
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екземпляри  от  празни  бюлетини  за  гласуване  за  представители  в 

Европейския парламент от Република България и ви припомням, че 

взехме  протоколно  решение  за  предоставяне  след  изборите.  След 

разговор на госпожа Сидерова със секретаря на Столична община в 

периода на предходната седмица изпратихме писмо до секретаря на 

Столична община госпожа Ралица Стоянова с молба да ни изпрати 

по  три  екземпляра  от  празните  бюлетини  за  гласуване  за 

представители в Европейския парламент от Република България от 

райони  23,  24  и  25,  за  да  бъдат  предоставени  на  Общинския 

културен институт „Музей за историята на София”.

Докладвам ви това за сведение.

Отново за  сведение,  колеги,  с  изх.  № ЕП-07-44 от  25 юли 

2014  г. и  във  връзка  със  ставен  акт  за  установяване  на 

административно нарушение против  госпожа Бузукова изпратихме 

писмо до госпожа Йорданка Фъндъкова, кмет на Столична община, 

като  молим   на  основание  чл.  43,  ал.  3  от  Закона  за 

административните  нарушения  и  наказания   този  акт  да  бъде 

предявен  на  госпожа  Славка  Бузукова,  главен  редактор  на  в. 

„Стандарт”, за да се запознае със съдържанието му и го подпише, 

както  вече  имаме  и  установена  практика  да  изпращаме  до 

съответните кметове нашите актове за оказване на съдействие.

Дами и господа, във връзка със заплащане на допълнителни 

възнаграждения на шофьорите от  Национална служба „Охрана” и 

доклад в тази връзка на 5 юни 2014 г., когато с протоколно решение 

са утвърдени дните, които шофьорите са изработили и съответните 

възнаграждения за тези дни, се оказва,  че  при утвърждаването на 

дните на господин Георги Палашев е допусната техническа грешка и 

са  утвърдени  с  три  дни  по-малко.  След  изготвяне  на  справка  за 

сумата, с която е намалено неговото възнаграждение, предлагам на 

вашето внимание да утвърдим изплащането на допълнителна сума за 

тези дни в размер на 88,74 лева.

Колеги,  има  ли  други  предложения?  Не  виждам.  Колеги, 

който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
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Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейманов,  Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева).

Колеги, с изх. № ЦИК-99-59 от 25 юли  2014 г. изпратихме 

писмо  до  госпожа Миглена  Павлова,  изпълнителен  директор  на 

Агенцията  по  обществени  поръчки.  В  това  писмо  информираме 

госпожа Павлова,  че  за  произвеждане  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май  2014 г. 

Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 и 

34  от  Изборния  кодекс  и  прилагайки  разпоредбите  на  §  3  от 

Допълнителните разпоредби на същия кодекс, със свое Решение № 

78-ЕП  от  4  април  2014  г.  е  обявила  конкурс  за  определяне  на 

изпълнител, на когото да бъде възложена компютърна обработка на 

данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на 

ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  включително 

машинното  гласуване.  След  проведения  конкурс  Централната 

избирателна комисия е сключила Договор № 3 от 16 април 2014 г. с 

класирания  на  първо  място  участник  и  на  22  април  2014  г. 

Централната  избирателна  комисия  е  изпратила  обявление  за 

възложена  поръчка  по  образец  на  Агенцията  по  обществени 

поръчки,  за  което  е  получила  потвърждение  за  вписване  на 

електронно  подписани  документи  в  регистъра  на  обществените 

поръчки.  Договорът  е  изпълнен  на  4  юли  2014  г.,  за  което  е 

подготвен  проект  на  информация  за  изпълнението  на  договор  за 

обществена  поръчка  по  образец  на  Агенцията  по  обществени 

поръчки  за  изпращане  в  регистъра  за  обществените  поръчки,  но 

поради липса на уникален номер на поръчката формата не може да 

бъде валидирана. 

В  тази  връзка  при  проведен  на  24  юли  2014  г.  телефонен 

разговор  от  служител  в  Централната  избирателна  комисия 
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представител на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените 

поръчки”  на  Агенцията  по  обществени  поръчки  е  изразил 

становище,  че  сключеният  Договор  №  3  от  16  април  2014  г.  не 

попада  в  приложното  поле  на  Закона  за  обществените  поръчки, 

поради  което  липсва  уникален  номер  на  поръчката  и  не  е 

необходимо да се попълва и изпраща.

Във  връзка  с  посочената  по-горе  информация  за 

изпълнението на договора молим за становище.

Това също ви докладвам за сведение.

И последният доклад за сведение, колеги. Една голяма част 

от нас присъстващите тук бяхме на среща с Комисията за защита на 

личните  данни,  която  се  проведе  предишния  четвъртък.  На  тази 

среща Комисията за защита на личните данни отправи предложения 

за мислене, които аз сега ще резюмирам с молба да обмисли дали и 

доколко те са приложими към работата на Централната избирателна 

комисия.

На първо място, те предлагат при регистрация на коалиции да 

се  поиска  от  субектите  актуалност  на  лични  данни  на 

администратора към датата на регистрация. Ако такава не ни бъде 

предоставена  (разбира  се,  това  не  може  да  бъде  предпоставка  за 

регистрация  на  съответния  субект),  но  ако  такава  не  ни  бъде 

предоставена,  това  да  бъде  основание  за  извършване  на 

предварителна проверка от Комисията за защита на личните данни. 

В разговора споделихме, че всъщност има различни варианти, като 

например неясност на нашите задължения, които произтичат от чл. 

133, ал. 4, чл. 140, ал. 4, чл. 1531 ал. 3 от Изборния кодекс, ние бихме 

могли вместо да предлагаме предоставяне на такъв документ, след 

като  регистрираме  съответните  субекти,  да  изпратим  справка  на 

Комисията  за  защита  на  личните  данни,  която  да  извърши  на 

собствено основание проверка.

Това е отворен въпрос за мислене.

Второто  предложение.  Комисията  за  защита  на  личните 

данни  подготвят  и  вероятно  вече  са  готови  с  указания  към 
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политическите  субекти  как  да  обработват  законосъобразно 

подписките за набиране на подкрепа, като молбата беше на нашата 

страница да направим линк към страницата на Комисията за защита 

на личните данни. Ние пък се обърнахме с молба към Комисията за 

защита  на  личните  данни  тя  да  обособи  на  своята  страница 

информацията, свързана с изборите и с нейните указания, така че на 

ползвателите на информацията на интернет страницата да бъде по-

лесно.

И третото предложение.  В изборната  книга  за  събиране на 

подписи  (списъка  в  подкрепа)  всяка  страница  да  бъде  изписана 

партията от коалицията, която е събирала подписите. Ние казахме, 

че  ще  предложим  на  вниманието  на  Централната  избирателна 

комисия текст за обсъждане за евентуално промяна в тази изборна 

книга  или  текст  в  принципно  решение.  Но,  разбира  се,  това  е 

сериозен въпрос, който трябва да се дискутира.

И  последното,  което  ни  помолиха,  е  да  направим  едно 

указание към районните избирателни комисии след регистрация на 

инициативните  комитети  и  след  това  независими  кандидати 

районните  избирателни  комисии  чрез  Централната  избирателна 

комисия или самостоятелно да информират Комисията за защита на 

личните  данни  за  тяхната  регистрация,  за  да  може  да  бъде 

извършена  и  проверка  дали  те  са  се  регистрирали  като 

администратор на лични данни.

Това е, което аз резюмирам от срещата. Колеги, ако имате да 

кажете нещо допълнително, което не беше обхванато от моя доклад, 

моля да го направите. Не виждам.

Колеги, обръщам се към вас с молба да обмислим и да видим 

дали бихме приели или не бихме приели тези предложения, като ще 

коментираме  това  към  датата  на  приемането  на  съответните 

решения.

Колеги,  други  доклади?  Не  виждам.  С  това  закривам 

днешното заседание на Централната избирателна комисия и свиквам 

следващото заседание утре в 14 ч.
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(Закрито в 15,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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