
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 141

На 10 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  обявяване  на  избрани  народни 

представители. 

Докладва: Румен Цачев

2. Проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Каспичан. 

Докладва: Метин Сюлейманов

3. Доклад относно проект на увод за бюлетина. 

Докладва: Ивилина Алексиева

4. Проект  на  отговор  до  Временната  комисия  по  правни 

въпроси на Народното събрание. 

Докладва: Камелия Нейкова

5. Доклад  относно  писма  от  Общински  съвет  Перник, 

областен управител на област Перник, Галина Асенова и гражданско 

сдружение „Активни за Перник“. 

Докладва: Севинч Солакова

6. Отговор на запитване от Татяна Костадинова. 

Докладва: Емануил Христов

7. Изплащане на възнаграждения на ОИК – Копривщица. 

Докладва: Иванка Грозева

8. Изплащане на възнаграждения на ОИК – Първомай. 

Докладва: Георги Баханов



9. Изплащане на възнаграждения на ОИК – Русе.

Докладва: Камелия Нейкова

10. Изплащане на възнаграждения на ОИК – Велико Търново. 

Докладва: Мария Бойкинова

11. Доклади по актове и жалби. 

Докладват: Росица Матева, Георги Баханов

12. Доклади по писма до РУП. 

Докладват: Георги Баханов, 

Камелия Нейкова, 

13. Доклади по писма. 

Докладва: Севинч Солакова

14. Сертификати за излъчване на клипове по разяснителната 

кампания на ЦИК.

Докладва: Камелия Нейкова

15. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, 

Ивайло Ивков, Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  14,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 
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Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 10 ноември 2014 г. 

Колеги,  заседанието ни се  провежда на една емблематична 

дата  –  10  ноември.  Преди  25  години  това  беше  началото  на 

демократични  процеси  в  страната  ни.  Надявам  се,  че  днешното 

заседание ще покаже от наша страна колко си е струвало. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения дневен ред? – Заповядайте,  колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  в 

дневния ред да бъде включен и проект на отговор до Временната 

комисия по правни въпроси по повод законопроекта за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс; изплащане на възнаграждение за м. 

октомври  за  заседания  и  дежурства  на  общинската  избирателна 

комисия  –  Русе,  както  и  доклад  по  сертификати  за  излъчване  на 

клипове по разяснителната кампания на ЦИК, представени от БТВ и 

от Българската национална телевизия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  доклада  за  ОИК  – 

Русе ви включвам след докладите за изплащане на възнаграждения. 

Включвам сертификатите от БТВ и БНТ след докладите по писма до 

РУП. Що се отнася до първото ви предложение – това е нова т. 4. 

Колеги,  други  предложения?  –  Заповядайте,  колега 

Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  включите  в  дневния  ред 

възнаграждения за проведени дежурства и заседания от страна на 

членове на общинската избирателна комисия – Велико Търново. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Бойкинова. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Моля  да  включите  в  дневния  ред 

доклади по актове и жалби. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е нова точка 

след гласуване на възнагражденията. 

3



Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ако  може,  да  включите  точка 

„Доклади по писма“.  И в т. „Разни“  да ме имате предвид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви  след 

докладите по писма до РУП. И ви  включих в т. „Разни“. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  И  аз  ще  помоля  да  ме  включите  в  т. 

„Разни“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Цанева. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, моля в т. „Разни“ 

да  включите  доклад  по  вх.  №  НС-02-74  от  пощенска  станция  в 

София във връзка с издаден акт за установяване на административно 

нарушение № 11 от 16 юли 2014 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  включвам  ви 

веднага след доклада на колегата Матева, тъй като докладите са със 

свързан предмет.  

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Сюлейманов да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения и   допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Проект на решение за обявяване на избрани народни 

представители. 

Заповядайте, колега Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с писмо вх. № НС-02-81 

от  10.11.2014  г.  на  ЦИК  43-ото  Народно  събрание  на  Република 

България ни уведомява, че от народните представители в Народното 

събрание, от техния състав са избрани с решение от 7 ноември 2014 

г.  министър-председател  и  членове  на  Министерския  съвет  на 

Република  България,  предвид  което  на  основание  чл.  68,  ал. 2  от 

Конституцията на Република България, и чл. 3021 ал. 2  от Изборния 

кодекс, техните пълномощия следва да бъдат прекъснати за периода, 

през който те са членове на Министерския съвет. 

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  са 

подготвени и са налице проекти на решения,  с които можете да се 

запознаете  и  да  ги  приемем.  Съобразно  списъка,  който е  даден  в 

решението  на  Народното  събрание,  първия  проект  по  ред,  който 

трябва да разгледаме, е под № 1349. 

На основание чл.  68,  ал. 2  от  Конституцията  на  Република 

България  са  прекъснати  пълномощията  на  народния  представител 

Бойко Методиев Борисов, избран от Двадесет и пети изборен район 

– София, издигнат от политическа партия „ГЕРБ” в 43-то Народно 

събрание, предвид което на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 

2 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия 

да  обяви  за  избран  за  народен  представител  в  Двадесет  и  пети 

изборен  район  –  София,  следващия  в  листата  неизбран  народен 

представител  от  ПП  „ГЕРБ“  -  Анна  Василева  Александрова,  с 

посочено ЕГН…, от листата на политическа партия „ГЕРБ” в 43-то 

Народно събрание.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цачев. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията… (Реплики.)

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, умишлено не го написах, тъй като 

цитираме двете основания – чл. 68, ал. 2 от Конституцията и чл. 302, 

ал. 2 от Изборния кодекс, които са изрични основания в конкретния 
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случай. Предвид това въобще не съм обяснявал каква е причината в 

диспозитива на решението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отвъд  чисто  правно-

техническото  уточнение,  не  виждам  желаещи  да  участват  в 

разискванията. 

Колеги, закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1355-НС. 

Колега Цачев, моля продължете. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Следващият  проект  е  под  №  1350  във 

вътрешната  мрежа,  с  който  Централната  избирателна  комисия 

обявява за избран за народен представител  в Двадесет и четвърти 

изборен район – София, Стефани Михнева Михайлова, с посочено 

ЕГН…, от листата на ПП „ГЕРБ“ 43-то Народно събрание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1356-НС. 

Колега Цачев, моля продължете. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Следващият  проект  е  №  1342 във 

вътрешната  мрежа.  Диспозитивът  на  решението  на  същите 
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основания обявява за избран за народен представител в Двадесет и 

пети изборен район – София, Борис Борисов Станимиров, ЕГН…, от 

листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, 

НПСД, СДС“ .

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1357-НС. 

Колега Цачев, моля продължете със следващия  проект. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  №  1343  във  вътрешната  мрежа. 

Диспозитивът  на  следващото  решение  е  на  същите  основания: 

обявява  за  избран  за  народен  представител  в  Двадесет  и  пети 

изборен район – София,  Мариана  Георгиева  Тодорова,  ЕГН…, от 

листата  на  коалиция  „АБВ  –  (Алтернатива  за  българско 

възраждане)“ 43-то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1358-НС. 

Моля, продължете, колега. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  №  1344:  обявява  за  избран  за 

народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, 
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Георг Даниелов Георгиев, ЕГН…, от листата на политическа партия 

„ГЕРБ” в 43-то Народно събрание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с така 

предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1359-НС. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  №  1345:  обявява  за  избран  за 

народен представител в Трети изборен район – Варненски, Руслан 

Здравков Тошев, ЕГН …, от листата на политическа партия „ГЕРБ” 

в 43-то Народно събрание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1360-НС. 

Заповядайте, колега докладчик. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  №  1346:  обявява  за  избран  за 

народен  представител  в  Седемнадесети  изборен  район  – 

Пловдивски,  Никола  Пейчев  Хаджийски,  ЕГН …,  от  листата  на 

коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –  БЗНС,  ДБГ,  ДСБ,  НПСД, 

СДС“ в 43-то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 
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Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1361-НС. 

Моля, продължете, колега. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Проектът е № 1347: обявява за избран  за 

народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, 

Антони  Антониев  Тренчев,  ЕГН …,  от  листата  на  коалиция 

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“ в 43-

то Народно събрание. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1362-НС. 

Колега, моля продължете. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  №  1348:  обявява  за  избран  за 

народен  представител  в  Шестнадесети  изборен  район  –  Пловдив, 

Петър  Костадинов  Петров,  ЕГН …,  от  листата  на  политическа 

партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 
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Сюлейманов, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня  

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1363-НС. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  №  1341:  обявява  за  избран  за 

народен  представител  в  Трети  изборен  район  –  Варненски,  Нели 

Рускова Петрова, ЕГН…, от листата на политическа партия „ГЕРБ” 

в 43-то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1364-НС. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  №  1340:  обявява  за  избран  за 

народен  представител  в  Двадесет  и  шести  изборен  район  – 

Софийски,  Ирена  Иванова  Коцева,  ЕГН…,  от  листата  на 

политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1365-НС. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Проектът е № 1339: обявява за избран  за 

народен  представител  в  Двадесет  и  първи  изборен  район  – 
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Сливенски,  Мария  Щерева  Белова,  ЕГН …,  от  листата  на 

политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1366-НС. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  И  проект  №  1338:  обявява  за  избран  за 

народен представител във Втори изборен район – Бургаски, Румен 

Динев Желев, ЕГН…, от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в 

43-то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1367-НС. 

Колеги, с това беше изчерпана т. 1 от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2.  Проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Каспичан. 

Заповядайте, колега Сюлейманов. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Колеги,  проектът  на  решение  е 

качен  във  вътрешната  мрежа  под  №  1333,  но  аз  ще  помоля  да 

отложим  неговото  разглеждане,  тъй  като  заповедта  на  кмета  на 
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община Каспичан,  която съм описал в проекта  на решението,  все 

още не сме получили в Централната избирателна комисия. След като 

я получим, тогава ще докладвам проекта на решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  имате  ли  възражения  срещу  така  направеното 

предложение? – Не виждам. 

Засега е за сведение, колега, благодаря. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

3. Доклад относно проект на увод за бюлетина. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  надявам  се,  че 

сте успели да прочетете увода. Сега ще го представя накратко и ще 

ви кажа промените и допълнителните изречения, които включих в 

проекта на увод от проекта насам. 

Колеги, уводът на бюлетина започва с Раздел І за целите на 

издаването на настоящия бюлетин. Това са и традиционните цели. 

Представям  в  резюме  основните  акценти  по  подготовката  и 

произвеждането в случая на предсрочните парламентарни избори, и 

публикуване на пълните данни от гласуването на 5 октомври 2014 г. 

Раздел  ІІ  на  бюлетина  представлява  основните  акценти  в 

организацията и  произвеждането на предсрочните избори, като т. 1 

е посветена на  избирателни права, изборна система и определяне на 

резултатите от гласуването. Включила съм ги с оглед новата изборна 

система  при  избиране  на  Народно  събрание  и   новия  начин  за 

определяне  на  резултатите  от  гласуването,  инкорпорирани  в 

Изборния кодекс, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 19 от 5 март 

2014 г., изменен в „Държавен вестник“, бр. 35 от 22 април 2014 г. 

Точка втора е по отношение на организацията на изборния 

процес,  в  частност  онова,  което  е  възложено  основно  да  бъде 

извършено от Централната избирателна комисия. 

Следващата  точка  е  по  повод  на  организацията  на 

гласуването  извън  страната.  Следващата  точка  е  по  повод 

обучението на членовете на районните и секционните избирателни 
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комисии.  Колеги,  тук  на  стр.  7,  абзац  последен,  допълвам  едно 

изречение,  което  бях  пропуснала,  а  именно:  за  първи  път  с  цел 

ефективното провеждане на обучението, е разработена електронна 

форма на протокола на секционната избирателна комисия. Колеги, 

съответният  текст  е  в  зелено,  за  да  можете  да  го  отграничите  от 

текста, който беше публикуван във вътрешната ни мрежа в петък. 

Точка пета е посветена на регистрация на партии, коалиции и 

независими кандидати. Тук колегата Нейкова е направила редакция 

по отношение на инициалите на партиите и коалициите в бюлетина, 

така че тези инициали да бъдат еднакви и в увода,  и в тялото на 

бюлетина. 

След  това,  колеги,  е  т.  6  –  регистрация  на  наблюдатели. 

(Реплики.)

Колеги, тъй като трябва да го приемем в рамките на днешния 

ден,  в  зависимост  от  това  дали  днес  ще  ни  бъдат  предоставени 

официалните данни за  броя  на  сигналите  за  злоупотреба  с  лични 

данни на предходните избори, това последно изречение ще остане 

или не. 

Точка шеста е  регистрация на наблюдатели.  Точка седма е 

регистрация  на  представители  на  партии,  коалиции,  инициативни 

комитети и на застъпници. Колеги, във втория абзац на тази точка 

съм допълнила, че за участие в изборите на 5 октомври 2014 г.  в 

районните  избирателни  комисии  и  в  Централната  избирателна 

комисия са регистрирани застъпници. За да не се създаде невярното 

разбиране, че застъпниците се регистрират в ЦИК, застъпниците за 

страната се регистрират в районните избирателни комисии, а извън 

страната  –  в  ЦИК.  Тъй  като  справката,  с  която  разполагам,  е 

обобщена, затова съм предложила в РИК и в ЦИК. А по отношение 

на  представителите  на  партии,  коалициите  и  инициативните 

комитети, тъй като те представят списъци в РИК, съм допълнила, че 

тези списъци са били публикувани. 

Точка  осма  е  по  отношение  на  регистрацията  на 

социологически агенции. Точка девета е свързана с разяснителната 
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кампания. Колеги, в разяснителната кампания в абзац трети, отдолу 

нагоре,  допълвам:  общият  брой  за  излъчване  на  клиповете,  а  в 

случая те са 772, така че мога да поставя и се  самокоригирам, че 

клиповете  са 772 за телевизиите,  а  за  радиата,  колеги,  сметката  е 

друга.  Излъчванията  по  радиата  са  1768,  което  ще  направя  като 

поправка в представения ви текст. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам ви там, където се 

посочва  броят  на  излъчените  клипове  в  телевизии  и  радиа,  да 

отбележим, че те са с национално излъчване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  изцяло  приемам 

забележката. Колеги, ако и вие я приемате… Виждам, че я приемате 

и коригирам: с национално излъчване. 

Отново в тази рубрика в предпоследния абзац отдолу нагоре 

съм  допълнила  и  едно  изречение  по  отношение  на  печатните 

материали  за  гласуване  на  избиратели  с  увреждания  –  те  бяха 

разпространени  основно чрез  техните  национално  представителни 

организации. 

Продължаваме  със  следващи  рубрики.  Следващата  е 

предизборна кампания, след това рубрика, посветена на медийните 

пакети,  следваща  –  на  жалби  и  сигнали;  предпоследна  –  на 

експериментално машинно гласуване, и последна в този раздел – на 

Обществения съвет. 

Раздел ІІІ е раздел, който представя резултатите от изборите 

за  народни  представители.  Колеги,  в  тази  рубрика,  тъй  като 

прегледах увода към бюлетина от парламентарните избори през 2013 

г.,  там  също  са  представени  резултатите  по  партии  и  коалиции. 

Затова съм ви ги предложила и тук, но те са налице и в самото тяло 

на бюлетина, така че ваша работа е  да прецените дали да останат и в 

уводната  част.  В  уводната  част,  отново  подчертавам,  съм  ги 

поставила, защото така са представени и при изборите за народни 

представители през 2013 г. и е с цел пълнота на увода за  онези лица, 

които  ще  ползват  предимно  увода,  а  няма  да  ползват  числовите 

данни от тялото. Ваш въпрос е да прецените дали да остане.

14



Тук  на  стр.  20  бях  ви  предложила  да  запишем  броя  на 

гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци, 

но след като и колегата Сидерова  ми обърна внимание, предлагам 

вместо според подписите в избирателните списъци, да предоставим 

информация  за  броя  на  гласувалите  избиратели  според  броя  на 

намерените в избирателните кутии бюлетини. 

И следващият раздел, колеги, е заключение. Заключението, в 

което съм се  опитала да отправя благодарност към всички органи на 

управление  на  различни нива,  служители,  наши партньори,  които 

съдействаха  за  организирането  и  произвеждането  на  едни 

законосъобразни, честни и свободни избори в спокойна атмосфера. 

Колеги, откривам разискванията. 

(Обсъждане и уточнения без микрофон.)

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Не  виждам  печатния  материал, 

предназначен за ученици и студенти. Той беше разпространяван чрез 

учебните  заведения  и  че  проведохме  разясняване  в  Минно-

геоложкия  университет,  където  беше  направена  и  презентация  на 

машинното гласуване. Да се добави едно изречение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Приемам и допълвам. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Разяснителните  материали  за 

експерименталното  машинно  гласуване.  Нали  имаше  обучителен 

клип или той влиза в общите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Написала съм го. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И това, което не видях: обучителния 

клип за гласуването извън страната. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам  го  и  ще  го 

допълня при обучението на СИК. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: При обученията, там му е мястото. 

(Обсъждане и уточнения без микрофон.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, благодаря ви за 

конструктивните забележки по предложения проект на увод. Колеги, 

това  е  още  едно  доказателство,  че  колективният  труд  води  до 

прецизиране на текстовете. 
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Колеги, който е съгласен с така предложения увод ведно с 

корекциите, направени в оперативен порядък, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин 

Сюлейманов, Мария Бойкинова, Румен Цачев), против – няма.  

Приема се. Благодаря, колеги. 

С това и тази точка от дневния ред е изчерпана. 

Продължаваме с още един проект на решение по точка първа: 

1. Проект на решение за обявяване на избрани народни 

представители. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папката  с  моите инициали ви е  предложен проект на решение № 

1351  относно  обявяване  за  избран  за  народен  представител  в 

Двадесет и трети изборен район – София. 

На основание чл.  68,  ал. 2  от  Конституцията  на  Република 

България  са  прекъснати  пълномощията  на  народния  представител 

Божидар Цецов Лукарски, избран от Двадесет и трети изборен район 

– София, издигнат от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, 

ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“ в 43-то Народно събрание.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 2 от Изборния 

кодекс  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  обяви  за 

избран за народен представител в Двадесет и трети изборен район – 

София, Настимир Ананиев Ананиев, ЕГН …, от листата на коалиция 

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“ в 43-

то Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  
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Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1368-НС. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

4. Проект на отговор до Временната комисия по правни 

въпроси на Народното събрание. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, на предходното ни заседание 

ви докладвах за сведение законопроекта за изменение и допълнение 

на  Изборния  кодекс,  който  ни  е  изпратен  за  становище  от 

председателя на Временната комисия по правни въпроси в 43-ото 

Народно събрание. 

Аз  се   запознах  със  законопроекта  и  ви  предлагам  да 

отговорим   на  Правната  комисия  по  следния  начин:  че 

предложенията  за  изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс 

засягат основни въпроси, свързани с активното избирателно право 

на  гражданите.  Тяхното  уреждане  изисква  политическо  решение, 

което не е в компетентността на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Колеги, който е съгласен с отговор в подобен смисъл, моля да 

гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
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5.  Доклад  относно  писма  от  Общински  съвет  Перник, 

областен  управител  на  област  Перник,  Галина  Асенова  и 

гражданско сдружение „Активни за Перник“. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишното заседание ви 

докладвах  писма,  които сме получили в Централната  избирателна 

комисия  във  връзка  с  прекратените  предсрочно  пълномощия  на 

кмета  на  община  Перник  и  изразено  становище  на  Централната 

избирателна комисия в писмо с изх. № НС-06-86 от 28.10.2014 г. 

Първото  писмо,  така  както  са  подредени  при  мен,  е  от 

областния  управител  на  област  Перник,  с  вх.  №  МИ-05-2  от 

6.11.2014  г.  Оригиналът  е  получен  на  7.11.2014  г.   Областният 

управител  във  връзка  с  получено  решение  на  Общинския  съвет 

№ 918  по  протокол  №  14,  прието  на  извънредно  заседание  на 

Общинския  съвет  –  Перник  от  31.10.2014   г.,  във  връзка  със 

задължението  на  областния  управител  за  упражняване  на 

правомощия по контрол  за  законосъобразност  по чл.  45,  ал.  4  от 

Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация 

искаше в срок до 7 ноември 2014 г. да се предостави решението по 

казуса  на  Централната  избирателна  комисия.  Това  е  и  с  оглед на 

създалото  осе  напрежение  и  несигурност  сред  населението  на  гр. 

Перник. 

Колеги,  не  съм  убедена,  че  съм  подготвила  изчерпателен 

отговор по всички въпроси, възникнали по повод на писмата, които 

сме получили във връзка с казуса Перник – и аз така да го нарека. 

На  областния  управител  предлагам  да  изпратим  писмо,  в 

което да кажем, че с протоколно решение Централната избирателна 

комисия  е  изразила  становище  във  връзка  с  предсрочното 

прекратяване на пълномощията на кмета на община Перник,  и да 

изпратим  копие  от  нашето  писмо,  в  което  сме  казали  коя  точно 

разпоредба  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация  да  се  приложи,  тъй  като  считаме,  че  в  момента  е 

налице хипотезата на чл. 463, ал. 6 от Изборния кодекс, съответно 
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хипотезата на чл. 42, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, а именно, че до края на мандата остава по-

малко  от  една  година,  а  в  тези  случаи  частични  избори  не  се 

насрочват. 

Във връзка с това стои като въпрос разбира се следва ли да 

изясним и изрично да изразим становище относно началото и края 

на  мандата  на  органите  на  местно  самоуправление,  тъй  като 

разпоредбите  на  Конституцията  –  чл.  138  и  чл.  139  –  определят 

органа на местно самоуправление и местна администрация община, 

съответно орган на изпълнителната власт в общината – кмета; че се 

избират по ред, определен в закон за срок от четири години. 

Във връзка с мандата обаче имаме достатъчно тълкувателни 

решения  на  Конституционния  съд,  от  които  можем  да  направим 

категоричен извод относно началото и края на мандата. В Решение 

№  1  от  2004  г.  по  конституционно  дело  №  1/2004  г. 

Конституционният  съд  в  мотивите  на  решението  посочва,  че 

мандатът на кмета съвпада и е еднакъв с този на общинския съвет. А 

в  решения  по  конституционно  дело  №  12  от  2010  г.  и  по 

конституционно  дело  №  18  от  1991  г.  Конституционният  съд 

изрично  посочва,  че   началото  на  мандата  на  органите,  които  се 

избират и полагат клетва – мандатът възниква от момента на избора, 

а изпълнението на функциите, встъпването в длъжност в изпълнение 

на функциите започва с полагането на клетвата.  

Във  връзка  с  това  няма  никакъв  спор  и  ние  потвърдихме 

нашето становище и на предишното заседание. Няма никакъв спор и 

няма дискусионен момент по отношение на наличието на хипотезата 

на чл. 463, ал. 6 от Изборния кодекс, че в момента сме в срок по-

малък  от  една  година  до  края  на  мандата  и  в  този  случай  няма 

основание  Централната  избирателна  комисия  да  изпрати 

предложение  до  президента  на  републиката  да  насрочи  частичен 

избор за кмет на община Перник. 

В този смисъл е и писмото до областния управител. 

19



Ако искате, да докладвам и останалите писма – до госпожа 

Галина  Асенова,  чието  писмо  също  докладвах  на  предишното 

заседание и с вх. № МИ-22-3 от 4.11.2014 г., в което писмо се иска 

Централната избирателна комисия да се произнесе със свое решение 

дали трябва да бъде проведен избор за кмет на община Перник. Тъй 

като  Централната  избирателна  комисия  вече  се  е  произнесла, 

предлагам в смисъла, в който сме подготвили проекта за отговор на 

госпожа Асенова, а именно отново, че е налице хипотезата на чл. 

462, ал. 6 от Изборния кодекс и липсва основание за изпращане на 

предложение  до  президента  на  републиката  за  насрочване  на 

частичен избор за кмет на община Перник. 

И последното писмо е на председателя на Общинския съвет - 

№  НС-06-89.  То  е  от  13.10.2014  г.,  но  писмото  е  получено  на 

6.11.2014 г. с техен изх.  № 82 от 4.11.2014 г.,  на председателя на 

общинския  съвет.  Предлагам  просто  изрично  да  кажем,  че  с 

протоколно  решение  от  10  ноември  2014  г.  потвърждаваме 

становището, което сме изразили в писмото с изх. № НС-06-86 от 

28.10.2014 г. 

Писмо,  което  е  от  Гражданско  сдружение  „Активни  за 

Перник“. Това писмо предлагам да остане за сведение, тъй като няма 

искане  –  просто  ни  изпращат  прикачени  линкове  от  медийни 

публикации в община Перник. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Тогава подлагам ан блок на гласуване трите писма. 

Колеги, който е съгласен с тези писма, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.  

Приемат се. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
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6. Отговор на запитване от Татяна Костадинова. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги,  с 

днешната поща, точно с електронната поща сме получили писмо от 

госпожа Татяна Костадинова. Писмото е кратко и ще ви го прочета: 

„Здравейте!  Обръщам  се  към  ЦИК  с  въпрос  и  молба  за 

съдействие. 

Работя по научно изследване на парламентарни избори 2014 

г.  за  предстоящата  конференция  в  Чикаго.  Необходими  са  ми 

резултатите от преференциалното гласуване – брой преференциален 

вот за всеки кандидат в районните листи. Публикувал ли е ЦИК тази 

информация и  ако да  –  къде?  Бихте  ли ми изпратили електронен 

файл с тези данни?

Благодаря предварително. Поздрави.“ 

Тя де факто не си е написала името. Вземам го от имейла, 

който  е  изпратила  и  от  това,  че  отдолу  пише:  д-р  Татяна 

Костадинова,  асоцииран  професор  към  Департамента  по 

политически  и  международни  отношения  във  Флорида 

Интернешънъл Юнивърсити, Маями. 

Във връзка  с  това  съм подготвил отговор,  който е  качен в 

днешната мрежа под № 2372-илекшън 2014. Съвсем кратък е. Ще ви 

помоля  да  го  отворите,  за  да  можем  да  отговорим  веднага  на 

госпожа Костадинова. Отговорът е: 

„До госпожа Татяна Костадинова 

Уважаема госпожо Костадинова, 

Въз  връзка  с  питането  Ви  относно  резултатите  от 

преференциалното гласуване  на  произведените  избори за  народни 

представители  на  5  октомври  2014  г.  в  Република  България, 

необходими Ви за участие в предстояща конференция в Чикаго, Ви 

информираме,  че  Централната  избирателна  комисия  със  свое 

Решение № 1316-НС от 10 октомври 2014 г. е обявила резултатите 

от преференциалното гласуване за кандидатските листи по изборни 

райони.  Тези  резултати  може  да  намерите  в  приложението  към 
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решението,  в  т.ч.  и  в  електронен  вид  на  сайта  на  Централната 

избирателна комисия www.cik.bg в раздел „Решения“.“

Проверил съм го – всичко си е там. Няма защо да изпращаме. 

Тя го иска в електронен вид, за да може да работи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  ни  отговор, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

изплащане на възнаграждения.  Ще ви помоля да ги докладваме в 

следната  последователност:  колегата  Грозева,  колегата  Баханов, 

колегата Нейкова, колегата Бойкинова. Заповядайте! 

7. Изплащане на възнаграждения на ОИК – Копривщица. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

с  вх.  №  МИ-15-274  от  4.11.2014  г.  сме  получили  писмо  от 

общинската избирателна комисия – Копривщица с молба да им бъде 

заплатено едно заседание, което те са провели на 28 октомври 2014 

г., на което са взели следните решения: Решение № 119, с което са 

прекратили предсрочно пълномощията на Генчо Дойчинов Герданов 

като  общински  съветник,  издигнат  от  ПП  „ГЕРБ“,  поради 

избирането  му за  кмет на  Копривщица.  И на  същото заседание  с 

Решение № 120  от 28.10.2014 г. са обявили следващата в листата 

госпожа Пенка Николова Литова, издигната от същата политическа 

партия,  поради  което  ви  предлагам  да  одобрим  изплащането  на 

възнаграждение за заседание на ОИК – Копривщица, проведено на 

28.10.2014  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-
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председател, секретар и 10 членове, от държавния бюджет с правно 

основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс и наше Решение № 631-

МИ от 15.07.2014 г. 

Предлагам да одобрим и две дежурства – на председателя и 

заместник-председателя  на  ОИК,  също  от  държавния  бюджет,  за 

подготовката на заседанието, проведено на 28.10.2014 г. 

Предлагам ви да одобрим изплащането на  двете дежурства и 

на заседанието, проведено на 28.10.2014 г. Присъствали са 13 човека 

- председател, заместник-председател, секретар и 10 членове. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. В такъв случай подлагам на 

гласуване изплащането на възнагражденията на ОИК – Копривщица, 

докладвано от колегата Грозева.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

8. Изплащане на възнаграждения на ОИК – Първомай. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-270 

от  3.11.2014  г.  е  постъпило  искане  в  Централната  избирателна 

комисия от общинската избирателна комисия – гр. Първомай, област 

Пловдив. Към искането е приложено Решение № 266 от 30.10.2014 г. 

на ОИК – гр. Първомай, относно прекратяване на пълномощията на 

общинския съветник Катя Николаева Попова, поради избирането й 

за народен представител в 43-ото Народно събрание; и обявяване на 

следващия от листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат за общински съветник 

за избран. 

Към решението са приложени: копие от уведомително писмо 

на председателя на Общинския съвет – гр. Първомай до общинската 
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избирателна комисия; копие от молбата на Катя Николаева Попова 

до председателя на  Общинския съвет – гр. Първомай, за предсрочно 

освобождаване като общински съветник;  копие от удостоверение на 

Катя  Попова  за  избран  народен  представител  в  43-ото  Народно 

събрание; копие от протокол за извънредно заседание на общинската 

избирателна комисия – Първомай, както и списък на членовете на 

общинската  избирателна  комисия,  които  са  присъствали  на 

въпросното заседание. 

Искането е за заплащане на възнаграждение. Присъствали са 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  12  члена  на 

общинската избирателна комисия – Първомай. Видно от протокола, 

който е под № 39, заседанието е проведено на 30 октомври 2014 г., 

от 12,30 ч. и е взето Решение № 266 от 30 октомври 2014 г., с което: 

1.  Реши прекратява  пълномощията  на  общинския  съветник 

Катя Николаева Попова и анулира издаденото й удостоверение; 

2. Обявява за избран за общински съветник Желязко Райчев 

Димов от листата на ПП „ГЕРБ“ и му издава удостоверени.е 

Колеги,  предлагам  ви  да  изпратим  до  общинската 

избирателна комисия – гр. Първомай, област Пловдив, с копие до 

администрацията  на  Министерския  съвет  писмо,  с  което   да  им 

изпратим и справката, която е изготвена на основание чл. 83, ал. 4 от 

Изборния  кодекс,   и  наше  Решение  №  631-МИ  от  15.07.2014  г., 

относно подлежащите на заплащане възнаграждения за заседания и 

дежурства. Справката ще бъде одобрена с наше протоколно решение 

от днешна дата. Изплащането е за сметка на държавния бюджет за 

едно заседание на ОИК – Първомай, област Пловдив.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. В такъв случай подлагам на 

гласуване изплащането на възнагражденията на ОИК – Първомай, 

докладвано от колегата Баханов. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  
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Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

9. Изплащане на възнаграждения на ОИК – Русе.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-277  от  6 

ноември  2014  г.  е  постъпило  искане  от  общинската  избирателна 

комисия  –  Русе,  за  изплащане  на  възнаграждения  за  проведени 

заседания и дежурства през м. октомври 2014 г. Към преписката са 

приложени  протоколи  от  заседанията  на  общинската  избирателна 

комисия – Русе. Проведени са шест заседания; преписи  от решения 

на ОИК – Русе, приети  през м. октомври 2014 г., както и протоколи 

от проведени шест заседания. 

Заседанията  и  дежурствата  са  били  по  повод  предсрочно 

прекратяване на пълномощия  на общински съветници, обявяване на 

следващия  в  съответната  листа  общински  съветник.  Правните 

основания са чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 

4 от ЗМСМА, също така чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Предлагам  ви  с  протоколно  решение  да  бъде   одобрено 

изплащането  на  възнаграждения  за  дежурства  и  заседания  на 

членовете на общинската избирателна комисия – Русе, от държавния 

бюджет.  И да  бъде  изпратено  писмо до  ОИК –  Русе,  с  копие до 

администрацията на Министерския съвет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  
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Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

10.  Изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  –  Велико 

Търново. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, постъпило е искане с вх. № 

МИ-15-282 от 10.11.2014 г. от общинската избирателна комисия – 

Велико  Търново,  с  искане  за  заплащане  на  възнаграждение  от 

проведено  дежурство и заседание от страна на членовете на ОИК – 

Велико Търново. 

Дежурството се  е  провело на  16.10.2014 г.  Присъствали са 

секретарят  и  председателят  на  комисията.  На  това  дежурство  са 

уведомили всички членове  на  комисията  за  насроченото  на  17-ти 

заседание,  направили  са  проверка  в  архивната  документация  на 

общинската избирателна комисия за установяване на личните данни 

на следващия кандидат и са изготвили проект за решение. 

На  заседанието  на  17.10.2014  г.  са  присъствали  11  члена, 

включително  председател,  заместник-председател  и  секретар.  На 

това заседание са прекратили пълномощията на общинския съветник 

Милен  Василев  Михов  от  ПП  „ВМРО  –  Българско  национално 

движение“, и са обявили следващия в листата за общински съветник 

от  същата  политическа  партия,  а  именно:  Станислав  Стефанов 

Рашков.  Поради  това  ви  предлагам  да  одобрим  с  протоколно 

решение  да  се  заплатят  възнаграждения  от  държавния  бюджет  за 

едно  преведено  дежурство  на  16.10.2014  г.  на  председателя  и 

секретаря на ОИК, и на заседание,  проведено на 17.10.2014 г.,  на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и 8 членове, на основание чл. 83, ал. 4 и наше Решение № 631-МИ от 

15.07.2014 г. – от държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

С това приключи и тази точка от дневния ред. 

Преминаваме към следваща точка: 

11. Доклади по актове и жалби. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  съобщавам ви във  връзка  със 

съставените от председателя на Централната избирателна комисия 

актове за установяване на административни нарушения, че с писмо 

вх. № НС-07-104 от 10 ноември 2014 г., изпратено от кмета на район 

„Средец“ Вергиния Стоянова, са ни изпратени данни за постоянния 

и настоящ адрес на Димитър Костов Цонев. 

Докладвам  го  за  сведение.  Да  се  приобщи  към 

административно-наказателната  преписка  и  се  предостави  на 

юрисконсулт Богданова за съставяне на акта и връчването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  на  мой  доклад  на 

29.10.2014  г.  беше  разпределен  вх.  №  НС-02-74  –  писмо  от 

началника на Пощенска станция № 69 – София,  В.  Бранкова,  във 

връзка  с  наше  писмо,  което  е  изпратено  до  тях  с  искане  да  ни 

представят  доказателства  относно   факта  кое  лице  е   получило 

писмо, изпратено от Централната избирателна комисия, до госпожа 

Славка Бозукова – главен редактор на в. „Стандарт“, с наш изх. № 

ЕП-20-509 от 24 май 2014 г. 
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С писмото ни препращат отговора на началника на Пощенска 

станция София-4 № 20-50 от 28.10.2014 г., което гласи, че във връзка 

с  получено  писмо  от  Централната  избирателна  комисия  относно 

доставка  на  препоръчана  кореспондентска  справка със  съответния 

номер,  с  получател  –  тук  са  записали  Соня  Бозукова  –  главен 

редактор на в. „Стандарт“, ни уведомяват, че пратката е постъпила 

на 27.05.2014 г. в тяхната пощенска станция и е доставена същия ден 

на адреса на редакцията на в. „Стандарт“ – предадена на охранителя 

на пропуска господин Климентов. 

Резолюцията  на  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия до мен  е  да докладвам въпросните писма за комплектуване 

на преписката и изпращане на административно наказващия орган. 

Колеги, само искам да ви припомня, тъй като преписката беше след 

Евроизборите и беше по сигнал на Сдружение „ГИСДИ“ относно 

публикувани  материали във  в.  „Стандарт“,  ние   изпратихме  едно 

писмо с уточняващи въпроси на главния редактор на в. „Стандарт“. 

Както  се  вижда  от  току-що  докладваните  писма,  същото  е  било 

доставено на редакцията и получено от въпросния господин, но до 

този момент или до момента на издаване на акта такъв отговор на 

тези  уточняващи  въпроси  не  беше  получен  от  госпожа  Славка 

Бозукова. 

Колеги,  има  вече  решение  на  Централната  избирателна 

комисия, въз основа на което е издаден Акт № 11 от 16 юли 2014 г. 

за установяване на административно нарушение, който акт е връчен 

на  адвокат  Иванка  Тодорова,  която  е  пълномощник  на  госпожа 

Бозукова. 

Това е за сведение. Ще предам тези писма за комплектуване 

на преписката и изпращане на административно наказващия орган. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега  Матева,  моля  продължете  с  доклада  по  актове  и 

жалби. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви помоля да погледнете във 

вътрешната  мрежа.  Изготвено  е  писмо  до  главния  секретар  на 

Народното  събрание.  След  като  обсъдихме  с  колегата  Ивков  и  с 

колегата Цачев, с които сме  докладчици по решения, по които сме 

установили административни нарушения в предизборната кампания 

на лица, които към настоящия момент са народни представители. И 

във връзка  с  това,  че  в крайна сметка мястото им на работа е   в 

Народното  събрание,  ви  предлагаме  да  изпратим  едно  писмо  до 

главния секретар на Народното събрание с молба да бъдат връчени 

актовете, които са изброени в писмото, на лицата, които са посочени 

в  тези  актове.  И  да  бъдат  върнати  отново  на  Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, откривам разискванията. Колеги, не виждам желаещи 

да участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложеното  ни  писмо,  моля  да 

гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 9 (Ивилина Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

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

Цанева),  против  –  3  (Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Метин 

Сюлейманов).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не  виждам  правно  основание  да  се 

изпраща на главния секретар каквото и да е било по отношение на 

този  случай.  Главният  секретар  на  Народното  събрание  е  едно, 

народните представители са нещо съвсем друго. В друг тип нива са в 

йерархичната  структура  на  държавата.  Едно  е  администрация  на 

нещо  си.  Друго  е  членове  на  върховния  орган  на  Република 

България. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  И  аз  считам,  че  би  било  извън 

правомощията и функциите на главния секретар да връчва актове на 

народни  представители.  Главният  секретар  е  ръководител  на 

администрацията  на  Народното  събрание  и  само  в  определени  в 

закона и в Правилника за организацията и дейността на Народното 

събрание  изпълнява  функции  по  ръководство  на  този  субект  в 

случаите, когато е разпуснато Народното събрание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, приключихме с тази точка. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

12. Доклади по писма до РУП. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание в папка ГБ са качени четири броя писма със съдържащи се 

отговори  до  съответни  районни  полицейски  управления  на 

определени  техни запитвания. Те са почти идентични. 

Само на едното искам да ви обърна внимание – по преписка 

№  19-838.  С  предишно  писмо  те  са  искали  да  им  изпратим 

съответната  справка  относно  това  как  е  представена  подписката, 

дали има входирана подписка, кой я е входирал, от кого е внесена, 

как  е  предоставена  подписката  на  електронен  и  хартиен  носител. 

Последният въпрос е да предоставим заверени копия  от подписката 

за регистрация на ПП „Българска национално-патриотична партия“ – 

стр. 51, ред 2053. 

Това е Приложение № 51. Така е бил зададен въпросът и ние 

сме им изпратили страница 51, а те са имали предвид Приложение 

№ 51. Така че с това писмо, което ви докладвам до СДВР – Трето 

РУП,  вх.  №  ЕП-04-02-327  от  4  юли  2014  г.,  което  е  получено 

повторно с уточняването на 6.11.2014 г.,  изпращаме този отговор, 

както и заверено копие  на стр. 52, на която се съдържа ред 2053, а 

не стр. 51. 

Това е едното. 
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Следващото  е  с  вх.  №  ЕП-04-02-491  от  6.11.2014  г.   до 

Столична дирекция на вътрешните работи – Шесто РУП - отново 

искат оригинал на стр. 349 от списъка на избиратели, подкрепили 

политическа партия „БАСТА“. Отговаряме и им изпращаме заверено 

копие на въпросната страница и реда, който искат. И им казваме, че 

с оригиналите на приложените документи могат да се запознаят на 

място  в  седалището  на  Централната  избирателна  комисия  при 

спазване на определения ред. 

Следващото  отново  е  до  Шесто  РУП.  Отново  искат 

оригинална  стр.  172  от  списъка  на  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията  на  партия  „Синьо  единство“.  Същият  отговор  е: 

изпращаме  заверено  копие  с  уточнението,  че  ако  желаят,  с 

оригинала могат да се запознаят на място в ЦИК.  Това е по вх. № 

ЕП-04-02-490 от 6.11.2014 г. 

И  последното  е  по  вх.  №  ЕП-04-02-489  от  6.11.2014  г.  – 

отново  искат  оригинал  от  стр.  270  от  списък  на  избиратели, 

подкрепящи  ПП  „Партия  на  зелените“  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент. Отговорът е идентичен. 

Уважаеми колеги, ще ви помоля да погледнете проектите и 

ако нямате забележки, да ги гласуваме ан блок. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Колеги, подлагам на гласуване ан блок четирите отговора. 

Който  е  съгласен  с  така  предложените  отговори,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 
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Продължаваме със следващ докладчик. 

13. Доклади по писма. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, едно писмо от БНБ. Мисля, 

че на 3 ноември 2014 г. ви докладвах,  че е пристигнало, за сведение. 

То  е  относно  предоставяне  на  копие  на  отчет  по  сметката  на 

Централната избирателна комисия. 

В изпълнение на Решение № 1347-НС от 23 октомври 2014 г. 

Българската народна банка ни изпраща справка, от която е видно, че 

са възстановени по сметките на партии и коалиции – 10 на брой – 

25 000 лв.  По сметката на Център  „Фонд за лечение на деца“ са 

преведени  37 800  лв.  Нареждането  от  страна  на  Централната 

избирателна комисия е било извършено на 30 октомври 2014 г. 

Докладвам ви го за сведение. 

За  одобрение докладвам вх.  № ЦИК-99-151 от 4.11.2014 г. 

Това  е  писмо  от  Националната  служба  за  охрана  във  връзка  със 

Споразумението  между  Централната  избирателна  комисия  и  тази 

организация,  за  м.  октомври  2014  г.  с  приложени  фактури  за 

извършени разходи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да одобрим това плащане, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин 

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

няма.  

Приема се. 

15. Разни.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

една  покана  за  семинар  във  връзка  с  измененията  в  Закона  за 

обществените поръчки вх. № ЦИК-00-263 от 4.11.2014 г. 
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Докладвам ви писмо – система за инвентаризация на активи и 

архиви. В приложението се дава подробно разяснение. Ще помоля да 

се публикува във вътрешната мрежа, а наред с това – да се възложи 

на  директора  на  дирекция  „Администрация“  да  се  прецени 

целесъобразността  от  по-нататъшни  действия  и  разглеждането  на 

необходимостта от тази оферта, тъй като доколкото ми е известно, 

ние имаме система за инвентаризация. 

На този етап за сведение ви докладвам и вх. № ЦИК-00-265 

от 7.11.2014 г. По електронната поща е получено писмо от лицето за 

контакт  по  договор  с  „Информационно  обслужване“  АД  относно 

деловодната  система  на  Централната  избирателна  комисия. 

Предлага се във връзка с гаранционното обслужване и поддръжка на 

програмния  продукт  да  се  предостави  нова  версия  с  промени  – 

записани са в писмото. 

Предлагам  да  се  възложи  на  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  да  се  прецени  и  то  съобразно  с  клаузите  на 

договора.  На  следващо  заседание,  когато  имаме  готовност,  и 

договорът да бъде публикуван във вътрешната мрежа. 

На този етап за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля,  колега, 

продължете. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  За  сведение  ви  докладвам  и  друга 

покана – вх. № ЦИК-00-268 от 10.11.2014 г. – „Актуални въпроси по 

правната  уредба  на  разследването  и  наказването  на  данъчни, 

банкови и други престъпления и нарушения против стопанството“. 

Може  би  за  допълнителна  преценка  в  частта  относно 

годишен национален счетоводен семинар. Той е наред с поканата по 

обществените поръчки - № ЦИК-00-267 от 10.11.2014 г., но в частта 

относно  годишния  счетоводен  семинар  –  да  се  прецени 

целесъобразността и да се направи предложение при необходимост. 

На този етап за сведение. 
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Само  да  кажа,  че  във  вътрешната  мрежа  е  публикуван 

проектът  за  Вътрешния  трудов  ред  в  частта  относно  работното 

облекло. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Нейкова относно: 

14.  Сертификати  за  излъчване  на  клипове  по 

разяснителната кампания на ЦИК.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви преписка към 

№ НС-20-141 от 2 септември 2014 г.,  получена на 24 октомври 2014 

г.  Преразпределено  е  от  колегата  Мусорлиева.  С  този  номер  по 

електронната  поща  на  ЦИК  е  изпратена  справка  с  часовете  на 

излъчване  на  информационния  клип  на  ЦИК  в  изборите  на  5 

октомври  2014  г.  от  Българската  национална  телевизия. 

Сертификатът дава пълна информация за всички клипове, излъчени 

в периода септември-октомври 2014 г. и ви предлагам да го приемем 

за сведение, тъй като той не е елемент, необходим за изплащане на 

договор,  защото  е  безплатно  отразяването  на  разяснителната 

кампания в обществената медия. 

Също така ви докладвам сертификат за излъчените клипове 

по разяснителната кампания на Централната избирателна комисия от 

„БТВ  Медиа  Груп“  ЕАД,  с  които  имахме  сключен  договор. 

Сертификатът  е  към  вх.  №  НС-20-208  от  11  септември  2014  г., 

получен  по  куриер  на  24  октомври  2014  г.  С  този  номер  е 

представено  копие  на  фактура,  сертификат.  Сертификатът  дава 

информация за излъчването на клиповете, които са в изпълнение на 

договора,  който  е  сключен  на  10  септември  2014  г.  между 

Централната избирателна комисия и „БТВ Медиа Груп“ ЕАД. 

От  този  сертификат  е  видно,  че  клаузите  на  договора  от 

страна на изпълнителя са изпълнени в цялост, така че ви предлагам 

да  приемем  сертификата  и  преписката  да  бъде  предоставена  на 

счетоводството  за  последващи  действия  по  изплащане  на 

договореното възнаграждение. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да  одобрим  така  предоставените  документи,  разбира  се  срещу 

оригиналната  фактура,  която  се  намира  в  наето  счетоводство,  да 

извършим заплащане по договора  с „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, моля 

да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик. 

15. Разни.

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, имам няколко писма на доклад. Ще 

бъда много кратка. Едното е с вх. № НС-02-82 от 10.11.2014 г. То е 

от  отдел  „Международни  връзки  и  протокол“  на  Народното 

събрание, с което ни благодарят за изпратената информация. Както 

си спомняте,  миналата седмица искаха информация колко са били 

кандидатите, от тях процентно мъже и жени. 

За сведение. 

Също така към вх. № ЦИК-07-77, е получено на 10.11.2014 г. 

Ако си спомняте,  отговорихме на една организация от Камерун и 

вече  си  водим  кореспонденция  От  нас  сега,  след  поредния  ни 

отговор,  искат  да  изпратим  имейла  и  лицето  за  контакт   в 

Министерството на външните работи. 

И последното разпределено ми на доклад, е с вх. № НС-10-

166 от 03.11.2014 г.  Както си спомняте, по медийните пакети от БТВ 

бяха ни изпратили повече от необходимите фактури. Вероятно част 

от  тези  фактури  касаеха  и  политическа  партия  „Нова  България“. 

Съответно по имейла е получено това запитване.  Питат ни от ПП 

„Нова  България“  за  справка  относно  изразходваните  средства  по 
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медийни пакети и информация относно договора между  ПП „Нова 

България“  и  БТВ  –  дали  е  входиран,  одобрен  и  предложен  от 

медията по определения начин. 

Аз мисля да отговорим на партията, като съм изготвила една 

справка, в която сме описали с коя медия, с кой входящ номер, за 

каква сума сме получили и одобрили договори, като в последното 

изречение  казвам:  В  Централната  избирателна  комисия  няма 

постъпило искане от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД за медиен пакет с ПП 

„Нова България“ по установения ред и съгласно Решение № 785-НС. 

Предлагам да  изпратим този отговор по имейла, за да няма 

повече запитвания. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, извън заседание ви предложих да 

изпратим  писмо  до  Министерството  на  външните  работи  – 

Консулски отдел, относно получаването на служебни паспорти. Ако 

прецените,  да вземем протоколно решение за всички колеги,  като 

възложим проучване на въпроса. Първата стъпка е относно двамата 

пътуващи,  тъй  като  това  ще  ни  освободи  от  искането  на  визи  и 

заплащането на такси. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с предложението да възложим това проучване, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
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Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  след  уточнения  във  връзка  с  дневния  ред  за  утре, 

закривам днешното заседание и свиквам следващото заседание на 

Централната  избирателна  комисия  утре,  11  ноември  2014  г., 

вторник, от 15,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 15,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

    Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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