
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 140

На 7 ноември  2014 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за отваряне на запечатани помещения, 

в  които  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали,  по  писмо  от 

секретаря на Столична община.

Докладва: Иванка Грозева

2. Доклади по медийни пакети .

Докладва: Таня Цанева

3. Доклади по писма.

Докладват: Таня  Цанева,  Маргарита 

Златарева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Росица Матева, Севинч Солакова

4. Докладни  записки  от  директора  на  дирекция 

„Администрация” на Централната избирателна комисия.

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  Камелия Нейкова, Емануил 

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева, 

Румен Цачев и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Цветозар  Томов,  Александър  Андреев, 

Владимир Пенев, Георги Баханов и Румяна Сидерова.



Заседанието  бе  открито  в  14,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум. Откривам днешното заседание.

Колеги, сутринта бяхме поканени и взехме участие като гости 

в  заседанието  на  Народното  събрание,  на  което  беше  избрано 

правителство на Република България. Поради тази причина, колеги, 

не  съм  включила  вашите  предложения  в  дневния  ред,  за  да  не 

прекъсвам  това  участие  в  заседанието  на  Народното  събрание. 

Дневният  ред в момента се  състои от четири точки.  Първите три 

точки са с  докладчик колегата Цанева – обсъждане на доклада на 

ОССЕ, доклади по медийни пакети  и доклади по писма. Като точка 

четвърта е „Разни”.

Заповядайте, колеги, за допълнения към дневния ред.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря Ви,  госпожо  председател, 

моля  да  включите  едно  решение  за  отваряне  на  запечатано 

помещение по писмо на секретаря на Столична община и в точка 

„Разни” две възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тъй  като  е  решение, 

колеги, не възразявате това да бъде нова точка първа от дневния ред. 

Благодаря ви. Записах и възнагражденията, колега Грозева.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Във връзка с първата точка – обсъждане на 

доклада на ОССЕ, все пак искам да попитам колегите дали ще имаме 

готовност за днес или да остане за следващото заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отлагаме  тази 

точка за следващо заседание. Заповядайте, колега Златарева.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Имам да докладвам едно писмо 

с оглед на това какъв трябва да бъде отговорът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  в  доклади  по 

писма, колега Златарева. Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Госпожо  председател,  моля  в 

дневния ред да бъде включен доклад по законопроект за изменение и 

допълнение  на  Изборния  кодекс,  постъпил  в  Централната 

избирателна комисия на 6 ноември.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Нейкова. 

Колега Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля  в  дневния  ред  да  бъде  включен  доклад  по  писмо  от 

Общинската избирателна комисия – Нови пазар.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Заповядайте, 

колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да  бъде 

включен  в  дневния  ред  доклад  по  писмо  от  главния  секретар  на 

Народното събрание; декларация на общински съвет – Дупница; и 

един отговор на писмо до посолството на Франция в България – това 

беше отложеният отговор на колегата Златарева, той е допълнение 

от колегата Сидерова, но ми го остави за доклад.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Матева. 

Други предложения, колеги? Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще помоля в точка доклади по писма 

да  ме  включите  по  писма  от  областния  управител  на  Перник,  на 

председателя на общинския съвет – Перник, и пак във връзка с този 

казус писмо от Галина Асенова. Имам и докладни от директора на 

дирекция „Администрация” на ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Солакова. Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Ще помоля да ме включите и мен 

в точката доклади по писма. Това е писмо от кмета на община Руен. 

Комисията е запозната, отложено е веднъж.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Сюлейманов.  Колеги,  други предложения за допълнения към така 

предложения  ви  дневен  ред?  Не  виждам,  колеги.  Определям 

колегата Сюлейманов да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

Гласували  15  члена  на  ЦИК:  за  -  15  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

Колеги,  започваме  с  нова  точка  първа  от  дневния  ред  – 

решение за отваряне на помещение. Заповядайте, колега Грозева.

Точка  1.  Проект  на  решение  за  отваряне  на  запечатани 

помещения, в които се съхраняват  изборни книжа и материали, по 

писмо от секретаря на Столична община.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Проектът е под № 1336 от днешна дата. Става въпрос за отваряне на 

няколко запечатани помещения. Искането е направено от секретаря 

на Столична община госпожа Ралица Стоянова. Входирано е с вх. № 

НС-07-89 от 30 октомври 2014 г. Предполагам си спомняте, и на мой 

доклад,  и  на  колегата  Сидерова  получавахме  писма  от  район 

„Изгрев”,  „Студентски”,  „Възраждане”,  „Искър”,  с  които 

общинските  администрации  ни  уведомяваха,  че  са  намерили 

неприбрани в книжата и материалите от произведените избори за 

Народното събрание на  октомври, печати,  декларации,  кочани от 

неизползвани бюлетини и др. и ни питаха какво да правим. Нашият 

отговор беше, че кметът на Столична община следва да поиска от 

Централната  избирателна  комисия  да  разреши  достъпа  до 

запечатаното  помещение,  в  което се  съхраняват  изборни книжа и 

материали.
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В тази връзка ви докладвам проекта за решение, с което се 

разрешава  на  районите  „Изгрев”,  „Средец”,  „Студентски”, 

„Възраждане”  и   „Искър”,  пет  на  брой,  да  имат  достъп  до 

запечатаните помещения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте се със 

съдържанието  на  предложения  ни  проект  на  решение.  Откривам 

разискванията. Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак къде са намери тези документи? 

Става  въпрос  за  едни  изборни нарушения,  които  ние  общо взето 

минаваме под някакъв общ знаменател. Знам, че нищо няма да стане, 

ама  да  си  го  кажа,  че  този  тип  изборни  нарушения  са  доста  по-

съществени от безкрайното време, което отделяме по отношение на 

едни други изборни нарушения. Точно на тези изборни нарушения 

именно в дейността на секционните избирателни комисии считам, че 

трябва да отделяме повече внимание, отколкото да говорим общи 

приказки и т.н. по отношение на кампании, плакати, мерки и др. Ето 

тези  моменти са  съществените!  Както  и  да  е,  нищо не  можем да 

направим сега, но добре е да отделяме повече време за изясняване 

защо се получават тези нарушения, какви са тези кочани и т.н., къде 

са изчезнали и пр.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Те не са изчезнали, а са неизползвани и 

не са прибрани в чувала.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз чета за печати тук. Печатите не са ли 

използвани? Както и да е, обръщам внимание, че ще занимаваме с 

едни по-общи приказки в едни дълги словоредове, които правим, а 

именно  тези  нещица  и  най-вече  организацията  на  работа  в 

секционните избирателни комисии остава  на заден план.  Като ще 

пишем доклад, по-добре е да обърнем внимание на това, а не да го 

замитаме под чергата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Чаушев.  Други  колеги  за  изказвания?  Не  виждам.  Закривам 

разискванията.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

 Гласували  13  члена  на  ЦИК:  за  -  12  (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил 

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.); против – 

1 (Ерхан Чаушев).

Колеги, това е Решение № 1354-НС.

Продължаваме  със  следващия  доклад.  Заповядайте,  колега 

Цанева.

Точка 2. Доклади по медийни пакети .

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  тъй  като  информирах 

Комисията, че имахме разминавания с „Би Ти Ви” – не, разбира се, 

по  вина  на  Централната  избирателна  комисия,  те  бяха  поискали 

повече неодобрени искания по договори и тъй като поискахме те да 

потвърдят  писмено  одобрените  от  нас  договори,  получихме  тази 

справка и затова вече мога да ви докладвам представените от тях 

протоколи, фактури и съответния материал, доказващ излъчването 

на съответните медийни услуги. Те не са прескочили срока, който 

имахме, до 5 ноември 2014 г.

Затова ви предлагам с вх. № към Договор НС-20-539 между 

„Би Ти Ви медия груп” и  политическа партия да одобрим плащане 

на стойност 9591,05 лева.

Следващото  одобрение,  което  ви  предлагам,  е  по  договор 

между  „Би  Ти  Ви  медия  груп”  с  политическа  партия 

„Социалдемократическа партия”. Това е към договор с вх. № НС-20-

518. Договорът е на стойност 36 369,36 лева.

Следващото одобрение по договор на „Би Ти Ви медия груп” 

с политическа партия „Зелените” към договор с вх. № НС-20-517 на 

стойност 14 647,68 лева.

И последното изплащане на „Би Ти Ви медия груп” е  към 

договор  с  вх.  №  НС-20-515  между  „Би  Ти  Ви  медия  груп”  и 
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политическа  партия  „Обединена  България”,  който  е  на  стойност 

31 610,40 лева.

Това са вече коректните договори с „Би Ти Ви медия груп”.

Получихме и приемно-предавателни протоколи и материали 

към договори в срок, от 3 ноември, от две медии – това е „Фокус 

Нунти”  ООД  вх.  №  НС-20-507  и  политическа  партия  „Нова 

алтернатива” на стойност 4937,50 лева и към договор с вх. № НС-20-

242 между „Икономедия” АД и политическа партия „Зелените” на 

стойност 4 хил. лева.

Всички документи са изрядни, затова ви предлагам на блок 

да гласуваме плащането на тези медийни пакети .

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Цанева. Колеги, имате думата. Закривам разискванията, колеги.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  15  члена  на  ЦИК:  за  -  15  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

Колега, продължете с доклад по писма. Следващ  докладчик 

ще бъде колегата Златарева.

Точка 3. Доклади по писма.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги, имам разпределени на 

доклад  тарифи  на  предизборни  реклами  с  вх.  № НС-20-575  от  4 

ноември 2014 г. Това е ЕТ „Сени прес” Гюлшен Ахмед, Кърджали. 

Както знаете, получаваме тази информация от медиите,  дори и от 

тези, които не са били по медийни пакети .

Следващото писмо, което ми е разпределено, е с вх. № 18-109 

от 5 ноември 2014 г. Това е писмо от Федерацията на независимите 

студентски дружества, които бяха регистрирани като наблюдатели в 

тези избори.  С настоящото писмо изразяват  задоволство и висока 
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оценка  за  работата  на  Централната  избирателна  комисия  и 

впоследствие ще ни изпратят и доклад по изборния процес и техните 

виждания.

Имам на доклад и едно писмо по имейла от госпожа Стефка 

Александрова, дирекция „Международни връзки и протокол” с вх. 

№ НС-02-73.  Към тях  има  запитване  какъв  е  броят  кандидати  за 

народни представители и колко от тях са жени. Написала съм един 

отговор,  който  е  във  вътрешната  мрежа с  № 2360.  С  него  давам 

отговор на поставените въпроси.

И имам още едно писмо до господин Акомонди Тамбе. Аз го 

докладвах  на  3  ноември  и  сега  съм  качила  отговора  на  това 

запитване от господин Тамбе от Камерун.

Колеги,  в  момента  нямам готовност  да  докладвам  относно 

проведеното във вторник заседание на Обществения съвет, тъй като 

поради  пътуване  се  наложи само  час  и  половина  да  присъствам. 

Затова  помолих  да  получа  протокола,  за  да  се  запозная  и  да  ви 

докладвам изцяло. Но да ви кажа, че по Правилата на Обществения 

съвет  мандатът  на  ръководството  е  шестмесечен  и  сега 

Общественият съвет избра нов председател, това е Даниел Стоянов, 

и заместник-председатели Йорданка Бачева и Антоанета Цонева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, запознайте се с предложените проекти на писма № 2360 и 

2361  във  вътрешната  мрежа.  Имате  ли  коментари?  Не  виждам, 

колеги.  В  такъв  случай  закривам  разискванията  и  подлагам  на 

гласуване ан блок и двата проекта на писма.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  члена  на  ЦИК:  за  -  14  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Йорданка Ганчева, Мария  Бойкинова, Метин Сюлейманов,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

Заповядайте, колега Златарева.
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  получила  съм 

разпределено на мен едно писмо от „Електротранспорт” еднолично 

акционерно дружество, което ни задава следния въпрос. Във връзка 

с дисциплинарно производство срещу работник, който е набеден в 

това,  че  поставя  агитационни  материали  на  нерегламентирани  в 

Изборния кодекс места (очевидно в службата) ни питат счита ли се 

за  агитационен  материал  вестник  на  парламентарно  представена 

политическа партия, с оглед да го накажат или да не го накажат. Аз 

мисля, че не се счита. Моля за вашето съдействие, не съм изготвила 

никакъв отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева.  Колеги,  чухте  поставения  въпрос.  Моля  за  вашите 

становища.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, казах моето мнение, че 

не  считам,  че  е  нарушение  и  обединяваме  ли  се  под  идеята,  че 

четенето  на  вестник  в  работно  време,  който  е  политически 

определен,  не  е  предизборна  агитация?  Ако  искате  така  да 

отговорим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Очевидно се обединихме, 

когато писмото бъде изготвено, ще го подложа на гласуване.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание с вх. № 

НС-02-78 е качено писмо от Временната комисия по правни въпроси 

в  Четиридесет  и  третото  Народно  събрание,  с  което  са  ни 

предоставили законопроект за изменение и допълнение на Изборния 

кодекс, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, и 

ни молят да представим своевременно становището на Централната 

избирателна комисия по посочения законопроект.

Към писмото е приложено разпореждане на председателя на 

Народното събрание и законопроектът. Колеги, днес ви докладвам 

тази  преписка  за  сведение,  за  да  може  всички  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  да  се  запознаят  и  след като  се 

запознае Централната избирателна комисия на следващо заседание 

9



да разгледаме, да обсъдим законопроекта и евентуално да изразим 

становище, което да изпратим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Златарева, 

заповядайте.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Взимам  повод  от  последното 

изречение  на  докладчика.  Мисля,  че  това  е  едно  политическо 

предложение  и  Централната  избирателна  комисия  най-малко  има 

задължението,  а  може  би  не  трябва  да  взема  становище  по  този 

въпрос.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  При  всички  случаи  трябва  да 

отговорим  на  Народното  събрание,  които  са  ни  помолили  за 

становище. С нашия отговор може и да откажем становище. Всичко 

това Комисията ще го реши на следващо заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, нека 

наистина  се  запознаем  с  предложението,  да  преценим  дали  то  е 

политическо  по  своя  характер  и  в  конкретния  случай  дали 

Централната  избирателна  комисия  има  компетентност  и  по  какъв 

начин да отговори. Това можем да направим единствено след като се 

запознаем със съдържанието.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  искам  да  допълня,  че  по 

принцип уважението от Народното събрание към нас да ни праща 

законопроекти, касаещи дейността във връзка с избори,   – говоря по 

принцип, не защото е на тази или на онази политическа сила – аз 

лично  адмирирам.  Винаги  актове  на  уважение  към  ЦИК  съм 

адмирирала,  независимо чий законопроект във връзка  с  избори се 

праща.  И  аз  мисля,  че  не  е  лошо да  попоглеждаме  такива  неща. 

Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз също приемам, че процедурите трябва 

да се спазват, но аз пък не знам това какъв акт е – на председателя 

или на самата временна комисия. Това също не го знам. Аз моля 
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добре  да  се  види и  протоколът  на  въпросната  комисия,  дали  пък 

въобще е вземала решение да се прави каквото и да било по това 

нещо.  Защото  ние  се  нагледахме  на  този  пощенски  кутии  дълго 

време, не само сега, а в дългите години през времето. Не знам дали е 

обсъждано въобще на временна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отлагаме  тази 

точка. Благодаря на докладчика за сведение, но ми позволете като 

председател  и  аз  да  се  приобщя към  изразеното  становище,  че  е 

похвално, че в случаите, в които законопроекти са в сферата, в която 

Централната избирателна комисия работи, то те биват изпращани на 

Централната избирателна комисия. Това е отношение към статута на 

Централната избирателна комисия.

Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте, 

колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Нови 

пазар,  с  вх.  №  МИ-15-273  от  4  ноември  2014  г.,  подписано  от 

председателя  и  секретаря.  Писмото  е  във  връзка  с  проведени 

заседания  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Нови  пазар. 

Приложено са ни изпратени протокол № 62 от 10 октомври 2014 г. и 

№ 63 от 16 октомври 2014 г. ведно с приети решения и обективирано 

искане  за  заплащане  на  възнагражденията  на  членовете  не 

Общинската  избирателна  комисия,  които  са  присъствали  на  тези 

заседания. Съответно е приложена и справка. Предвид което ви моля 

да  одобрим  с  протоколно  решение  да  бъдат  изплатени 

възнаграждения  на  присъствалите  членове  на  заседания  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Нови  пазар,  област  Шумен, 

проведени на 10 октомври 2014 г. и на 16 октомври 2014 г., съгласно 

изпратената от тях справка, за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам. Който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува.
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Гласували  15  члена  на  ЦИК:  за  -  15  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, пристигнало е писмо от Общинската избирателна 

комисия  –  Елин  Пелин,  област  София,  с  което  искат  да  им 

определим  възнаграждение  за  проведено  заседание,  което  се  е 

състояло  на  21  октомври 2014  г.  На  заседанието  са  присъствали: 

председател,  секретар  и  8  члена.  Прекратили  са  предсрочно 

пълномощията на кмета на община Елин Пелин поради избирането й 

за  народен  представител.  Решението,  с  което  са  прекратили 

предсрочно пълномощията на Галя Симеонова Георгиева като кмет 

на  община  Елин  Пелин  поради  избирането  й  за  народен 

представител в Четиридесет и третото Народно събрание, е № 513-

МИ от 21 октомври 2014 г.

Предлагам ви на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс и 

наше Решение № 631-МИ от 15 юли 2014 г.  да заплатим за това 

проведено заседание възнаграждение от държавния бюджет.

Има искане за заплащане и на две дежурства, едното от които 

е дадено от председателя и секретаря на 15 октомври за подготовка 

на  заседанието  на  16  октомври  2014  г.  и  е  било  докладвано  от 

колегата Сидерова, то е гласувано, и две дежурства на 20 октомври 

2014  г.  също  на  председателя  и  на  секретаря  за  подготовка  на 

заседанието,  което  ви  докладвах  преди  малко,  проведено  на  21 

октомври. Предлагам да одобрим заседанието и четири дежурства – 

две  на  15  октомври  на  председателя  и  на  секретаря  и  две  на  20 

октомври  също  на  председателя  и  на  секретаря,  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.
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 Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  15  члена  на  ЦИК:  за  -  15  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам още един доклад. От Общинската 

избирателна комисия – Горна Малина, са ни изпратили писмо с вх. 

№ МИ-15.276 от 5 ноември 2014 г.,  с което ни молят да одобрим 

техни три дежурства, положени от председателя,  секретаря и един 

член на 5 октомври 2014 г., тъй като тримата са били определени от 

Общинската  избирателна  комисия  за  участие  в  комисията  по 

разпечатване  на  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  членове  на 

Европейския  парламент,  за  да  бъдат  прибрани  книжата  от 

произведените на 5 октомври избори за народни представители.

Предлагам  да  се  изплати  възнаграждение  от  държавния 

бюджет на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 

631-МИ от 15 юли 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  15  члена  на  ЦИК:  за  -  15  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа с  вх.  № НС-02-79  е  качено  писмо от  главния  секретар  на 

Народното събрание, с което отговаря на наше писмо № НС-02-76 от 
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3 ноември 2014 г. Припомням ви, че с това писмо ние сме изискали 

от Народното събрание данните на Йордан Кирилов Цонев и Ерджан 

Себайтин  Ебатин  във  връзка  със  съставянето  на  актове  за 

установяване на административни нарушения. Главният секретар на 

Народното събрание ни пояснява, че не разполагат с тези данни към 

настоящия момент и всъщност редът за достъпа и за предоставянето 

им е по Закона за гражданската регистрация.

Така че ви докладвам това писмо за сведение и ще предложа 

на  докладчика  колегата  Цачев  по  решението  за  установяване  на 

административните нарушения да предложи друг ред, по който да се 

снабдим с тези данни. Аз лично смятам, че трябва да се обърнем към 

общинските  администрации,  които  имат  достъп  до  регистрите  на 

гражданското  състояние,  но  това  ще  бъде  по  преценка  на 

докладчика.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, беше докладвано за сведение. Имате ли коментари, желаете 

ли дискусия? Не виждам. Колега Матева, продължете със следващия 

си доклад.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа също така е качено писмо от Общинския съвет на гр. Дупница 

с вх. № НС-06-91 от 6 ноември 2014 г. С това писмо ни изпращат 

препис-извлечение от протокол № 14 от заседание на Общинския 

съвет  в  Дупница,  проведено  на  17  октомври  2014  г.,  на  което  е 

приета  декларация  относно  разпределение  на  мандатите  в  Десети 

многомандатен  изборен  район  Кюстендилски.  Изпратено  ни  е  и 

копие  от  самата  декларация,  която  освен  до  нас  е  изпратена  до 

Президента  на  републиката,  служебния  министър-председател, 

председателя на Върховния административен съд, председателя на 

Върховния касационен съд  и  Главния  прокурор.  Смятам,  че  няма 

нужда  да  ви  изчитам  декларацията,  ако  искате,  можете  да  се 

запознаете със съдържанието й.
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Предлагам писмото да остане за сведение, тъй като считам, 

че ние нямаме правомощия да предприемем нищо във връзка с тази 

декларация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, докладът е за сведение. Имате ли желание за дискусия? Не 

виждам. Колега Матева, продължете и с третия си доклад.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви проект на писмо, 

изготвен от колегата Сидерова. Проектът е във вътрешната мрежа с 

№  2358  –  отговори  на  френското  посолство.  В  шрифт  италик  е 

качено  предложението  за  отговор  на  колегата  Сидерова,  а  в 

нормалния  шрифт  таймс  ню  роман  е  това,  което  на  предходно 

заседание обсъждахме на колегата Златарева. Така че ще ви моля да 

се запознаете и да решим кои от отговорите възприемаме.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  В  точка  първа  –  регистрация  на 

операциите по гласуването в избори за органи на власт в Република 

България, мисля, че е гласуването във всички видове избори. Защото 

не  е  правилно и  точно  „органи на  власт”.  Гласуването  за  всички 

видове избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Нямам  никакво  намерение  да 

критикувам човек, който е написал нещо и отсъства, но мислех, че 

целта на запитването е да разберат в най-общ план как се състои 

изборният  процес  относно  пренасянето,  относно  избирателните 

списъци  и  т.н.  Моят  отговор  ми  отне  около  15  минути,  това  че 

отговорът на двама колеги е отнело цял ден, аз не отговарям за това. 

Но нямам никакво намерение да вземам участие в обсъждането на 

това писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  доколкото 

виждам, сме съгласни, че изготвеният отговор е дълъг и поради тази 

причина,  ако  не  възразявате,  да  го  отложим  като  точка  за 

следващото заседание.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  15  члена  на  ЦИК:  за  -  13  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка Грозева,  Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева.); против – 2 (Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева).

Колеги, продължаваме със следващ  докладчик.  Заповядайте, 

колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа трябва  да  е  публикувано писмо във връзка  с  прекратените 

предсрочно пълномощията на кмета на община Перник. Това е вх. № 

МИ-22-3 от 4 ноември 2014 г. от госпожа Галина Асенова; писмо вх. 

№ МИ-23-3 от 4 ноември 2014 г. от Вихрен Матев, председател на 

„Активни за Перник”; имаме и писмо от председателя на Общинския 

съвет в Перник господин Миланов. Всички тези писма са във връзка 

с  наше  изразено  становище  по  повод  на  постъпило  запитване  от 

Общинския съвет по кой ред следва да процедира Общинският съвет 

–  Перник,  след  като  предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на 

кмета на общината госпожа Росица Янакиева.

В тази връзка е и писмо вх. №МИ-05-2 от 6 ноември 2014 г. 

Оригиналът е получен на 7 ноември, изпратено е по електронната 

поща  и  по  факса.  Писмото  е  от  областния  управител  на  област 

Перник.  То  е  във  връзка  с  осъществяване  на  правомощията  на 

областния управител по контрол върху актовете на Общинския съвет 

с оглед на взетото решение на Общинския съвет за избиране на кмет 

до края на мандата от 31 октомври 2014 г.

Помните, по запитване от председателя на Общинския съвет 

– Перник, ние отговорихме, че в случая се прилага разпоредба от 

Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация, 

която урежда точно тази хипотеза при предсрочно прекратяване на 

пълномощия на кмет, когато до края на мандата остава една година. 
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Не знам дали сте запознати с писмата, аз не съм подготвила 

отговор,  тъй  като  по  същество  едното  писмо  –  от  „Активни  за 

Перник”  е  с  приложени  линкове  към  медийни  публикации  във 

връзка  с  обстоятелства  и  факти,  отразени  в  тях,  да  се  считат  за 

сигнал,  по  който  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

необходимите  мерки.  А  по  отношение  на  писмото  на  госпожа 

Галина Асенова, тя изразява становище, че изпратеното писмо със 

становище  на  Централната  избирателна  комисия  е  проява  на 

изключително несериозно и безотговорно отношение, още повече че 

и очевидно въз основа на него Общинският съвет – Перник, е взел 

своето решение. Настоява се Централната избирателна комисия да се 

произнесе със свое решение дали трябва да бъде проведен избор за 

кмет на община Перник или трябва да бъде изпълнена разпоредбата 

на  чл.  363,  ал.  6   от  Изборния  кодекс.  Искането  от  страна  на 

председателя на Общинския съвет е във връзка с тълкуване по чл. 

42,  ал.  4  и  5  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация  и  твърдението  в  някои  медии,  че  Президентът  на 

републиката ще насрочи частичен избор за кмет на община Перник. 

Имат  искане  писмото  от  президентската  администрация  да  се 

изпрати,  от  което  да  е  видно,  че  Президентът  няма  да  насрочва 

частичен избор за кмет на общината.

Помните  цялата  хронология  по  въпроса.  Ние  получихме 

писмо  от  Общински  съвет  –  Перник,  не  сме  получавали 

предложение от Общинската избирателна комисия – Перник. Може 

би  сме  уведоми,  така  както  е  законовото  изискване,  Общинската 

избирателна комисия да ни е изпратила решението си за предсрочно 

прекратяване, може би сме уведомени във връзка с доклади, ако е 

имало  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  –  просто  нямам 

спомен в момента и не съм правила проверка в деловодството.  В 

този случай, тъй като се касае за срок по-кратък от една година до 

изтичане на мандата, като се има предвид, че на 23 октомври 2011 г. 

са проведените избори, мандатът възниква от деня на изборите за 

общинския  съвет,  а  мандатът  на  кметовете  съвпада  с  мандата  на 
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общинските съвети, в този случай, като се има предвид и че срокът 

за насрочване на частичния избор с издаване на указ е 40 дни преди 

деня  на  изборите,  спазва  се  процедурата  по  чл.  463  от  Изборния 

кодекс,  а  именно  въз  основа  на  предложението  на  Общинската 

избирателна  комисия  Централната  избирателна  комисия  изпраща 

свое предложение, одобрено с протоколно решение, на Президента 

на  републиката  да  насрочи  частичния  избор,  като  прилага 

относимите  доказателства  в  тази  връзка.  В  случая  ние  нямаме 

решение  на  Общинската  избирателна  комисия,  което  да  сме 

получили и то да е предложение за насрочване на частичен избор. 

Централната  избирателна  комисия  не  е  изпращала 

предложение до Президента за насрочване на частичен избор, тъй 

като  считаме,  че  се  намираме  в  хипотезата  на  чл.  463,  ал.  6  от 

Изборния кодекс, а именно в тези случаи, когато до края на мандата 

остава по-малко от една година, частичен избор не се насрочва.

Не съм подготвила отговори по отделните писма с оглед на 

желанието ми да проведем дискусия по поставените въпроси, след 

което да изготвя съответните проекти.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова.  Колеги,  откривам  разискванията.  Заповядайте,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  миналата  седмица  имаше 

въпрос,  поставен  към  Централната  избирателна  комисия  относно 

това трябва ли да се проведат частични избори в община Перник 

предвид  избора  на  госпожа  Янакиева  за  народен  представител. 

Интересът беше вследствие на изказване на госпожа Янакиева при 

нейно  участие  в  телевизионно  предаване,  където  тя  е  развила 

съображения, че тъй като е положила клетва на 9 ноември 2011 г. и 

тъй като мандатът е четиригодишен, се счита, че мандатът изтича на 

9 ноември 2015 г.  Тя встъпва в пълномощие на тази дата,  това  е 

задължително изискване, но мандатът започва от деня на избора. И 

отговорът, който аз дадох на запитването на телевизията, беше, че 

всъщност  тази  една  година,  която   е  необходимо  условие  да  се 
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проведат  частични  избори,  трябва  да  включва  и  времето,  което  е 

необходимо за организация на произвеждането на тези избори. Дори 

и хипотетично не е възможно на 5 октомври 2014 г.,  когато беше 

изборният ден за Народно събрание, в същия ден да беше издаден 

указ  на  Президента  за  насрочване  на  частичен  избор  в  община 

Перник, те да могат да се организират така, че да бъде съобразен и 

необходимият  40-дневен  срок  преди  изборния  ден,  както  и  да  се 

съобрази изискването да има повече от една година до редовните 

местни избори, които ще бъдат през 2015 г. Така че полагането на 

клетва  според  мен  не  е  никакъв  момент,  който  има  значение  за 

начало и край на мандата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  тази  връзка  искам  да 

посоча Решение № 13 от 15 декември 2010 г. на Конституционния 

съд по конституционно дело № 12 от 2010 г. В това решение и по 

това дело всъщност предмет на обсъждане  е срокът на мандата и 

възникването на този мандат. Поради липса на легална дефиниция 

на понятието „мандат”, Конституционният съд приема най-общо, че 

мандатът се определя като особена публична служба в интерес и в 

полза  на  обществото  за  определен  срок.  За  Народното  събрание 

мандатът настъпва с избора. Полагането на клетва е условие да се 

встъпи  в  изпълнение  на  пълномощията,  а  не  за  възникване  на 

мандата. Така е в Решение № 18 от 1991 г. по конституционно дело 

№  18  от  1991  г.  И  това  следва  да  се  отнесе  и  до  други 

конституционно предвидени органи с мандатност, когато се полага 

клетва – се казва в това решение на Конституционния съд. 

Може би поради тази причина, че в Централната избирателна 

комисия  се  оформя  и  се  е  оформило  становище  в  течение  на 

годините и по прилагането на Изборния кодекс, че насрочването и 

произвеждането на избори е един процес, който започва от момента, 

в  който  компетентните  органи  изпращат  предложение  до  органа, 

който  насрочва  съответните  избори,  с  приложени доказателства  в 
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тази  връзка.  И  срокът,  в  който  се  издава  съответният  акт  за 

насрочване,  в  случая  местните  избори  се  насрочват  с  акт  на 

Президента,  включват и времето, което по закон се определя като 

предшестващо датата и деня на изборите.

В тази връзка в Централната избирателна комисия не е имало 

други становища, но независимо от това, спомняте си, въз основа на 

предложение на Общинската избирателна комисия – Ивайловград, 

от  10  септември  2014  г.  Централната  избирателна  комисия  въз 

основа  на  протоколно  решение  от  19  септември  изпрати  на 

Президента предложение за насрочване на частичен избор в община 

Ивайловград. С писмо от 2 октомври 2014 г. ние сме уведомени за 

становището  на  Президента,  че  няма  да  се  насрочат  частични 

избори,  тъй  като  се  намираме  в  хипотезата  на  чл.  463,  ал.  6  от 

Изборния кодекс,  а именно че  остава по-малко от една година.  В 

тази  връзка  не  се  налага  при  всяко  последващо  получаване  на 

предложения, в случая ние и нямаме предложения от общинските 

избирателни комисии с прекратени мандати на кметове на общини 

поради избирането им за народни представители – факт, ноторен за 

нас като орган, който е обявил изборните резултати – ние няма защо 

да правим предложение до Президента за насрочване на избори.

Искам само да уточним в момента, без да се впускаме в дълги 

разяснителни процедури, да посочим, че с протоколно решение сме 

приели едно становище, а то е именно че се намираме в хипотезата 

на чл. 463, ал. 6 от Изборния кодекс и че в тези случаи, след като 

остава  по-малко  от  една  година  до  края  на  мандата  на  кмета, 

частични избори не се насрочват.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, мнения по това 

предложение за писмо-отговор? Приемаме да погледнем отговора и 

тогава да коментираме.

Други  писма  по  дневния  ред?  Продължете,  госпожа 

Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа 

трябва  да  са  публикувани  докладни  записки  на  директора  на 

дирекция „Администрация” към Централната избирателна комисия. 

В тази връзка ви докладвам писмо с изходящ номер от днес 

до  Министерството  на  финансите  за  актуализирана  прогноза  за 

следващите  два  месеца  –  ноември  и  декември,  във  връзка  с 

изпълнението на бюджета. Ще помоля писмото да бъде публикувано 

във вътрешната мрежа.

Докладвам ви един проект на писмо до областния управител 

на  област  Хасково,  с  което  писмо  да  изпратим  страници  от 

екземплярите  на  протокола  на  Районната  избирателна  комисия  – 

Хасково (екземплярите, които не са предназначени за Централната 

избирателна  комисия)  с  посочен  фабричен  номер  на  протокола, 

както  и  печат  на  Районната  избирателна  комисия  –  Хасково,  за 

приобщаване към архива на Районната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждате пред вас 

проекта  на  писмо  до  областния  управител  на  област  Хасково. 

Коментари? Няма.

Който  е  съгласен  с  така  предложеното  ни  писмо,  моля  да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев.)

Продължете, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка вх. № ЦИК-09-96 

от 7 ноември 2014 г. на директора на дирекция „Администрация” е с 

предложение  за  създаване  на  електронни  пощенски  кутии  и 

приложен проект на писмо до „Информационно обслужване” в тази 

връзка след одобряване от Централната избирателна комисия. Става 

дума  за  пощенски  кутии  на  Ваня  Стоянова,  главен  специалист, 

Елена Лазарова,  главен специалист,  Теодора  Балтова,  асистент на 

председателя, и Цветомира Жекова, главен експерт. Предлага се по 
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един брой пощенски кутии на всеки служител с посочените размери 

на цени, както виждате в докладната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.  Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение  по 

отношение на електронните пощенски кутии, моля да гласува.

Гласували  13  члена  на  ЦИК:  за  -  13  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка 

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева.)

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вх.  №  ЦИК-09-95  от  7 

ноември 2014 г. на директора на дирекция „Администрация” е във 

връзка  с  предоставяне  на  телефонни  апарати  и  симкарти  на 

служителите  от  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия. Както виждате, с тази докладна записка сме уведомени за 

размерите  на  лимити  на  служебните  телефони,  ползвани  от 

служителите в администрацията, по длъжност по щатно разписание, 

което беше в сила до 31 юли 2014 г. След 1 август, след като бяха 

преобразувани  правоотношенията  с  оглед  на  влизането  в  сила  на 

ново щатно разписание в изпълнение на изискванията на Изборния 

кодекс, не сме приемали решение, с което да утвърдим лимити по 

длъжности, които сега съществуват в администрацията. По аналогия 

на старите лимити директора на дирекция „Администрация” прави 

предложение по длъжности да бъдат одобрени лимити, така както са 

посочени в таблицата – директор на дирекция, главен счетоводител, 

главен  юрисконсулт,  главен  експерт,  асистент  на  председателя, 

втора група; трета група - юрисконсулт, контрольор, счетоводител, 

експерт,  старши  експерт,  архивист;  и  четвърта  група  –  главен 

специалист; последната група е технически сътрудник, макар че ние 

в момента нямаме протоколно решение, с което да предоставяме на 

технически сътрудници по граждански договори (аз на това не съм 

обърната  внимание),  още  повече,  че  видно  от  втората  част  на 

докладната  записка  такива  лимити  не  сме  определяли  явно  и  в 
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старата комисия. Колеги, оказа се, че Ваня Стоянова има служебен 

телефон, предоставен със сключването на трудовия договор през м. 

август; Цветомира Жекова има предоставен телефон при изпълнение 

на функциите си по гражданския договор. Но тези наши сътрудници, 

които  в  момента  имат  сключени  трудови  договори,  а  преди  това 

имаха граждански договори – Елена Лазарова и Теодора Балтова, 

нямат предоставени телефонни апарати със служебни симкарти.

Предлагам  да  одобрим  с  едно  протоколно  решение 

предоставянето на телефонни апарати, определянето на тези лимити 

по длъжности по сега действащата щатна таблица.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Аз  лично  за  мен  не  съм убеден,  че  така 

посочените  длъжности  са  съобразно  длъжностното  разписание, 

както е посочено. И ако това е така, има несъответствие. А си мисля, 

че  има и длъжности,  където се изпълнява и друга функция освен 

основната,  трябва да бъде ясно дали и за  двете длъжности ще ги 

сумираме.  Ако  няма  да  ги  сумираме  пък,  по  коя  ще  се  прилага. 

Както  каза  колегата  Солакова  за  най-долу  посочената  длъжност, 

мисля, че нямаме и такова положение.

За мен трябва да бъдат прецизиране наименованията. Виждам 

асистент на председателя… И дали другите наистина отговарят на 

длъжностното  разписание,  за  да  се  разговаря  за  размера  на 

посочените лимити. И като следствие от  гласуването на определен 

лимит  мисля,  че  членовете  на  Централната  избирателна  комисия 

трябва  да  имат  телефоните  в  телефонен  указател,  който  да  бъде 

даден, защото аз лично с изключение на един, двама, трима, не ми се 

е  налагало  да  разговарям  с  други  колеги,  сега  разбирам,  че  имат 

определени лимити и ползват служебни карти.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цачев. 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  приемам  последното 

предложение  да  възложим  на  директора  на  дирекция 
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„Администрация”  да  изготви  един  указател  и  същият  да  бъде 

предоставен  на  всеки  член  на  Комисията.  Приемам  да  изключим 

„технически  сътрудник”,  тъй  като  липсва  длъжността,  и  така  да 

гласуваме  и  да  одобрим  предложение.  А  по  отношение на 

длъжностите, както уточнихме, че наименованията са съобразени с 

одобреното  длъжностно  разписание  в  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия,  считам,  че  бихме  могли  да 

одобрим тези лимити, като се има предвид, че този лимит се счита за 

лицето,  което изпълнява основната длъжност,  тъй като няма нито 

един случай, в който да има опасност да доближи или да надвиши 

този лимит.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Ганчева, 

заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  лично,  както  колегата 

Цачев, не знаех, че някои колеги имат и ползват служебни карти, но 

на мен ми направи впечатление госпожа Солакова когато докладва, 

употребата на думите „оказа се, че госпожа Стоянова има телефон”. 

Аз се сещам за една докладна записка, по мой спомен не знам какво 

направихме с нея, която в определена нейна част разглеждаше, че 

пак  се  беше  оказало,  че  някой  ползва  мобилен  телефон,  без 

Централната избирателна комисия да знае. И в тази връзка аз може 

би имам въпрос не към колегата докладчик, не защото той не зная 

дали знае как се оказва, по чия преценка се раздават телефоните и 

служебните карти. Защото за мен лично за втори път се оказва това 

нещо.  Ето,  примерно  машинописката  ни  Елена  Лазарова  няма 

телефон. Не говоря конкретно с оглед личността, а принципно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз,  вземайки  повод  от  думите  на 

колегата Ганчева, доколкото си спомням, трябваше да имаме една 

информация  за  наличните  телефони  и  картите  в  Централната 

избирателна  комисия  и  на  кого  са  раздадени.  Имаше  ли  такава? 
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Добре, ще я потърся във вътрешната мрежа. Тя не беше пълна, беше 

върната и после нямаше втора. Но както и да е.

По  повод  на  това,  което  сега  обсъждаме  конкретно.  На 

миналото заседание предложих и говорихме, че ще бъдат качени във 

вътрешната  мрежа  одобрените  щатни  разписания.  Това,  което  аз 

успях  да  намеря,  е  една  картинка,  същото,  което  миналия  път 

колегата  Нейкова  беше  разпечатала  –  картинка  е,  да,  то  не  е 

одобрено, няма печат, не е сканиран документ, който да е утвърден 

от председателя,  и пише „Органограма”.  И в длъжностното щатно 

разписание има неща, които аз не си спомням кога сме приемали. 

Много моля да укажете на администрацията да бъдат качени 

не само приетите и одобрени от нас, а да бъде качен и протоколът, с 

който сме ги одобрили. Мисля, че не е проблем да се прикачи от 

една  папка,  в  която  са  протоколите,  в  тази  папка,  в  която  са 

административните документи, за да можем да го ползваме и да се 

запознаем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се, но тъй като 

това беше и към мен, колега Матева, бихте могла също сама да се 

обърнете  към  администрацията  ни.  Защото  администрацията 

подпомага всички членове на ЦИК и членовете на администрацията 

са  длъжни  да  изпълняват  разпорежданията  на  всички  членове  на 

ЦИК.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, аз много ясно си 

спомням, че миналия път, когато предложих това нещо, Вие самата 

казахте,  че  ще  имате  грижата  да  възложите.  Смятам,  че 

председателят на ЦИК би следвало да възложи на администрацията 

да свърши каквото и да било, а не някой от членовете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Госпожо председател,  Вие  казахте, 

че всеки член на Централната избирателна комисия може да укаже 

на  администрацията  примерно  да  качи  тези  документи,  които 

коментирахме  и  преди  няколко  дни.  Точно  така  направих  на 
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последното ни заседание, когато тук ви докладвах, че това, което ми 

беше дадено от администрацията като финален вариант и което ние 

взехме на изнесеното заседание в предходните дни, защото в една от 

точките  в  дневния  ред  беше  да  обсъждаме  длъжностните 

характеристики,  сега  виждам,  че  тук е  качено нещо различно.  Не 

може всеки ден нещата да се менят. Последното, което говорихме и 

аз си спомням, беше те да качат сканиран документ, на който има 

Вашия подпис и печат и да се знае, че това е финалният документ. 

Иначе  всеки  от  нас  може  да  си  спомня,  да  рови  в  протоколи от 

летните ни заседания, за да види какво е прието. Но не може един 

ден едно, друг ден – друго. Аз виждам, че тези файлове са качени на 

4 и 5 ноември, тоест в предните два дни. Но в крайна сметка аз в 

момента не съм сигурна наистина кое е вярно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  не  съм 

упражнила контрол какво е качено, но предадох точно и ясно това, 

което беше възлагане на Комисията. Така че ще погледна и аз. Но 

съм  напълно  съгласна  с  Вас,  че  вътре  трябва  да  бъдат  качени 

финални варианти със съответния подпис и печат.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  А  във  връзка  с  докладната  за 

лимитите  на  телефоните  аз  предлагам  да  бъдат  включени  всички 

длъжности,  които  фигурират  в  длъжностното  разписание, 

независимо дали са заети или не, за да може евентуално при тяхното 

заемане да бъде утвърден и лимит за ползване на телефон. А когато 

има съвместяване на повече от една длъжност, лимитът да бъде за 

тази,  която  е  основната  по  трудов  договор.  Така  че  ако  има 

допълнително съвместяване, което не е свързано с толкова обемна 

работа по телефона, не е нужно да се събират двете длъжности, а 

само аз водещата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колегата Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предполагам,  че  моето  становище  като 

продължение на това, което казах преди, е по-различно от това на 

колегата  Нейкова.  Гледайки  предложението,  си  мисля,  че 
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разпределението на лимитите, колеги, не трябва да е по йерархия в 

длъжностите, а трябва да е според необходимостта. Конкретно ще 

кажа, например Цветомира, която е по трудов договор вече при нас, 

която  ще  комуникира  с  медиите,  ще  има  различни  задачи  –  и 

организационни,  и  свързани  с  медийното  представяне  на 

Централната  избирателна  комисия,  сега  в  момента  не  знам  каква 

длъжност заема, но мисля, че не е от по-високо посочените. Казвам, 

според  длъжността  и  функциите,  които  извършва  съответния 

служител, трябва да бъде лимитът, а не по принцип заети-незаети, 

трябва да има определен месечен лимит. Според мен трябва да се 

прецизират.  Има  служители  в  администрацията,  с  които  знаете, 

ежедневно, постоянно комуникираме, и независимо дали те са на по-

висока или на по-ниска позиция, те трябва да имат лимит, който да 

има съответния ресурс, за да може да се ползва за служебни цели в 

достатъчна  степен.  И  други,  които  са  назначени,  с  които  много 

рядко се извършва комуникация по телефона, поне от тях към нас 

имам предвид. В този смисъл моето предложение е лимитите да не 

са  според  йерархичната  последователност,  а  според  нуждите  и 

функциите, които заемат в Комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  всъщност  имах  реплика 

към колегата Матева във връзка с искането да бъдат приложени и 

протоколните  решения  към  съответните  документи,  които  носят 

резолюция „Одобрявам”, подпис и печат. Аз бих предложила всички 

документи, вътрешни актове, които са в изпълнение на протоколни 

решения,  това  да  бъде  отразявано  –  дали  в  самия  акт  или  под 

съответната  резолюция,  за  да  става  ясно  от  кога  е  протоколното 

решение, тъй като иначе изисква време да се снабдим и да намерим 

конкретното решение, в случаите когато това ни трябва.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

27



ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз искам само информативно 

да ви кажа, че още в предната комисия имаше такива лимити, като 

имаше лимити и за членовете на Централната избирателна комисия. 

Доколкото си спомням, тогава лимитът беше сто лева. В рамките на 

две години и половина имаше само два случая, когато лимитът беше 

надминат, и то когато хората бяха в чужбина. Защото предполагам 

всички знаете, че в Турция разговор една минута е шест лева, така че 

за  десет  минути  ти  отива  лимитът,  ако  разговаряш.  Аналогично 

беше, когато един колега ходи командировка в Мексико. Само това 

бяха случаите, в които се наложи Централната избирателна комисия 

да гласува допълнително да бъде изплатено над лимита.

В същото  време,  доколкото  аз  се  запознах,  условията,  при 

които са получени нашите карти и апарати, са такива, че на практика 

ние разговаряме безплатно с абсолютно всички от МТел, не само от 

групата. А пък с другите имаме някакъв лимит от порядъка на 500 

минути месечно, което е също много. Така че де факто тези лимити 

са страшно големи за всички.  Затова ми се струва,  че няма нищо 

опасно, ако искате даже да намалим с една трета лимитите, защото с 

МТел поне се говори безплатно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. Колеги, други изказвания? Не виждам други желаещи за 

изказвания.  Колеги, постъпиха няколко предложения. Започвам да 

ги гласувам по реда на постъпваме.

Колеги, първото предложение е да утвърдим предоставяне на 

мобилни телефони и съответните лимити на посочените в докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-95 от 7 ноември 2014 г. лимити.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  13  члена  на  ЦИК:  за  -  13  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева.)
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Колеги, пояснявам, че гласуваме без „технически сътрудник”, 

дотолкова доколкото в нашето щатно разписание такова лице няма.

Колеги, струва ми се, че не е необходимо да гласуваме, още 

веднъж ще прегледам какво е качено в съответната папка във връзка 

с нашето щатно разписание, органограма и др.

Колеги,  постъпи  предложение  да  се  качат  във  вътрешната 

мрежа  в  отделна  папка  всички  справки  за  взети  от  Централната 

избирателна комисия протоколни решения, както и регулярно те да 

се качват в отделна папка, така че Централната избирателна комисия 

да може да се запознава с тези протоколно решение и да проследява 

движението по тях.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  14  члена  на  ЦИК:  за  -  12  (Ивилина  Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  

Росица  Матева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева);  

против – 2 (Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева).

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, протоколните решения 

ги  гласуваме  ние  самите,  ние  ги  знаем  и  това  е  безсмислено 

утежняване на цялата канцелария. Това е моят отрицателен вот.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Солакова, 

заповядайте за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  уведомявам  ви,  че  в 

изпълнение  на  протоколни  решения  на  ЦИК  са  сключени 

гражданските договори във връзка с архивирането. И в изпълнение 

на заповед от 31 октомври 2014 г. са сключени граждански договори 

с  Ирина  Колева  от  администрацията  на  Народното  събрание,

със Снежанка Велкова, Айгюн Ахмедов и Кирил Пенев. Искам 

да ви уведомя, че вчера след обяд започна работата на групата по 

архивирането  с  първите  документи,  които  бяха  извадени  от 

хранилище 86. Протоколите на Централната избирателна комисия са 
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предоставени  вече  и  на  архивиста,  който  ще  осъществява  и 

методическото  ръководство  и  ще  дава  методически  указания  по 

изготвянето на архивните единици.

В тази връзка в папка „Архив” в днешна дата е публикувана 

заповедта  на  председателя  на  Централната  избирателна  комисия, 

указания за обработка на документите на Централната избирателна 

комисия, изготвени от госпожа Ирина Колева. На всички членове на 

експертната комисия са изготвени папки, които се намират в залата 

тук върху масата, за да се изготвят и с примерния списък с посочени 

срокове  от  Централен  държавен  архив.  Изпълнението  на 

задълженията по гражданските договори започна малко по-късно, не 

в понеделник, тъй като в стая № 60 трябваше колегите да приключат 

работата по изготвянето на извадки от списъците, предоставени от 

„ГРАО”  във  връзка  с  гласуването,  извършено  в  нарушение  на 

Изборния кодекс в изборите за членове на Европейския парламент. 

Изготвените справки са по съдебни райони, защото се изпращат до 

районните прокуратури пак в изпълнение на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия.

Колеги,  писмото,  което  изпратихме  на  Министерството  на 

финансите, вече е публикувано. Колеги, в изпълнение на Закона за 

държавния бюджет трябва да се даде заявка за одобряване на лимити 

за следващите месеци ноември и декември, заедно, тъй като, знаете, 

бюджетната процедура приключва на 19 декември тази година.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, на това писмо, с което 

преди малко ви запознах, сега е качен отговорът, който е под № 2362 

– отговора до „Електротранспорт” ЕАД. Моля да го гласуваме и да 

го изпратим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този отговор моля да гласува.

Гласували  15  члена  на  ЦИК:  за  -  15  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо председател, за 

сведение на колегите,  които нямаха възможност да присъстват  на 

изнесеното  работно  заседание,  тъй  като  водих  протокол  от 

провелото  се  заседание,  ви  уведомявам,  че  се  проведе  работно 

заседание при дневен ред: Анализ на произведените избори с оглед 

чл.  57,  ал.  1,  т.  47  от  изборния  ден.  Съответно  беше  обсъждано 

обучителното  звено  към  Централната  избирателна  комисия.  Бяха 

обсъждани  длъжностни  характеристики  и  междинният  доклад  на 

ОССЕ. Тъй като нямахме физическата възможност за изготвяне на 

протокола, той ще бъде изготвен и качен във вътрешната мрежа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, искам да ви върна към 

взетото от нас протоколно решение относно Деветия международен 

симпозиум в Южна Африка. Знаете, двама колеги се отказаха, сега 

имаме колега, който би могъл да присъства, това е колегата Цачев. И 

ако вземем това протоколно решение, трябва да действаме по много 

бърз начин, защото времето е много ограничено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен колегата Румен Цачев също да пътува, моля да гласува.

Гласували  14  члена  на  ЦИК:  за  -  14  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.)

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги, докладвам ви за сведение 

едно  писмо,  което  отложихме  на  23  октомври,  тогава  колегите 

искаха да се запознаят по-подробно. Става въпрос за едно писмо от 
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кмета на община Руен, който иска да му отговорим откъде може да 

снабди с кабини за гласуване и кой ще поеме разходите. Тогава бях 

предложил  това  писмо  да  остане  за  сведение  и  поддържам 

предложението си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Остава за сведение, колега.

Колеги, други доклади? Не виждам.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващо заседание на Комисията в 

понеделник, 10 ноември, в 14 часа.

(Закрито в 15,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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