
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 142

На 11 ноември 2014  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад по финалната версия на бюлетина от изборите за 

народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г. 

Докладва: Емануил Христов

2. Доклад относно въпросник от Европейския съюз.

Докладва: Румен Цанев

3.  Правила  за  изменение  и  допълнение  на  Вътрешните 

правила  за  определяне  и  изплащане  на  възнагражденията  на 

членовете на Централната избирателна комисия. 

Докладва: Камелия Нейкова

4.  Правила  за  изменение  и  допълнение  на  Вътрешните 

правила за трудовия ред в Централната избирателна комисия.

Докладва: Иванка Грозева

5. Длъжностни характеристики. 

Докладва: Ивилина Алексиева

6. Доклад относно изплащане на възнаграждения на ОИК – 

Ихтиман. 

Докладва: Румяна Сидерова

7. Доклад по писмо до посолството на Франция. 

Докладва: Румяна Сидерова

8. Доклад по жалба. 



Докладва: Румяна Сидерова

9.  Проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Каспичан. 

Докладва: Метин Сюлейманов

10. Доклади по писма. 

Докладват: Севинч  Солакова,  Румяна 

Сидерова, Ивайло Ивков, Росица Матева

11. Архивиране на документи от европейските избори през 

2009 г. 

Докладва: Севинч Солакова

12. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Росица Матева, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, 

Александър Андреев,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария 

Бойкинова и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  15,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  11 ноември 2014 г. 

Колеги, заседанието започва малко по-късно, защото досега 

продължи работната среща по повод нашата система за гласуване. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

2



Колегата  Нейкова,  която  е  подготвила  доклада  по  т.  3  от 

дневния ред,  отсъства по обективни причини – преди малко беше 

тук и колегата Матева ще докладва вместо колегата Нейкова.  

Колеги,  аз  ви  предлагам  преди  да  ви  помоля  и   вие  да 

направите своите допълнения, да направим едно разместване и т. 8 – 

длъжностни характеристики, да стане т. 5, тъй като успяхме да ги 

обсъдим на работно заседание и те са качени във вътрешната мрежа. 

Виждам, че не възразявате.  

Колеги, моля за вашите предложения за допълнения. Първа 

беше колегата Матева – заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. „Доклади по писма“. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: И мен да включите в т. „Доклади по 

писма“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега. 

Други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Пенев за отчитащ гласуването. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Доклад по финалната версия на бюлетина от изборите 

за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги,  във 

вътрешната мрежа има файл за парламентарните  избори през 2014 г. 
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Ще ви помоля да го отворите и ще видите, че в него има 14 файла 

общо. Това фактически представлява целия бюлетин в електронен 

вид. Бюлетинът е в два тома и по самите надписи на съдържанието 

виждате,  че  първите  четири  части  на  бюлетина  са  в  том  първи. 

Следващите  пет  части  са  в  том  втори.  Останалите  пет  части 

представляват гърба на том първи и на том втори, т.е. страничната 

част на тома и корицата на том първи и том втори, заедно с надписа 

върху диска. Знаете, че всеки един книжен носител съдържа и диск с 

всички данни в електронен вид. Дискът ни беше предоставен преди 

може би повече от десетина дни. 

Това е окончателният вариант след направените многократни 

корекции. В интерес на истината трябва да ви кажа, че след като 

става въпрос за над 1000 страници, възможно е някъде все още да 

има  някои  неща.  И  днес  например  забелязахме  една  допусната 

грешка  специално  в  текста  за  машинното  гласуване.   Броят  на 

кандидатските листи – по погрешка са сумирани числата по буква 

„А“, т.е. в 50 секции по 25 – 1250, докато те са 25, независимо колко 

са секциите. За тези неща се обадих предварително, така че ще бъдат 

коригирани.  Но  и  в  днешното  решение,  което  ще  вземем,  ще 

запишем това като пропуск, който трябва да бъде поправен. 

В този вид, в който де факто ще изглежда на листа, са дадени 

именно тези файлове, съответно бюлетини, които са за изборите за 

народни представители. В този вид ще изглеждат в самия бюлетин, 

съответно  така  както  са  и  страниците.  Тук се  намира  том първи, 

раздел първи, том първи, раздел втори - първа част, раздел втори – 

втора  част,  трета  част  и  т.н.  Разбити  са  малко  повече,  тъй  като 

големината  на  файловете  не  може  да  надминава  определено 

количество обем и затова са разбити на няколко части. Но така или 

иначе ви казах, че първите четири файла съдържат това, което ще 

бъде на том първи, като в първата част, където пише раздел първи, е 

включен и самият увод, който вчера гласувахме и предадохме. А в 

следващите пет части на том втори са включени всички останали, 

както  бяха  разделени,  доколкото  си  спомням:  от  първи  до 
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шестнадесети РИК бяха в първия том,  от седемнадесети до тридесет 

и  първи  плюс  чужбина  и  плюс  експерименталното  машинно 

гласуване и останалите части, които имахме, са във втория том. 

Колеги, това което като корекция трябва да направим, в том 

втори,  четвъртата  част  –  може  да  го  отворите,  на  пет  места:  на 

страници  612,  619, 625, 633 и 641 - съответно там, където става 

въпрос  за  машинното  гласуване,  в  §  2,  където  са  дадени 

официалните  обобщени  данни  за  експерименталното  машинно 

гласуване  в  Кюстендилски  изборен  район,  Плевенски   -  да  не  ги 

изреждам петте изборни района, затова и страниците съответно са 

пет,  още в първата  част на таблицата,  в буква „А“, където пише: 

брой  регистрирани  кандидатски  листи  за  народни  представители, 

това  число трябва да  бъде променено,  като то ще трябва да бъде 

равно  на  същото  число,  което  е  и  за  гласуването  с  хартиени 

бюлетини – съответно 24, 25 или 26 в зависимост от това дали има 

пълен брой партии, дали има независими кандидати.  Смятам това 

нещо да го включим като забележка. 

Аз  проверих  всички  други  неща,  които  преди  това  бях 

нанесъл като забележки и открити правописни грешки. Смятам, че в 

този вид, в който ни е  представен бюлетинът, като нанесем и тази 

корекция,  която  е  съществена,  можем  да  приемем  предложената 

предпечатна подготовка. Да я приемем с протоколно решение и да 

уведомим „Информационно обслужване“ АД, че може да пристъпи 

към  печат  на  бюлетините  за  изборите  за  народни  представители, 

съгласно подписания договор с Централната избирателна комисия. 

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,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  
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Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

2. Доклад относно въпросник от Европейския съюз.

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа за 

днешното заседание има  текстови файл – въпросник за правото на 

Европейския съюз в изборите за  Европейски парламент.  Накрая с 

индекс единица. И още един файл, който е PDF и пише: въпросник. 

В текстовия файл са налице отговорите, които е подготвила 

Централната избирателна комисия относно прилагане на правото на 

Европейския съюз по време на изборите за членове на Европейския 

парламент.  Отговори  по  въпросник  за  събиране  на  необходимата 

информация  от  държавите  –  членки  във  връзка  с  изготвянето  на 

доклад за оценка на европейските избори – доклад, който ще изготви 

Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия. 

Централната  избирателна  комисия  в  текстовия  файл  е 

подготвила отговори по поставените въпроси,  които се намират в 

PDF-файла. Отговорите на въпросите, колеги, ние сме дискутирали 

на  заседание  на  Централната  избирателна  комисия  по-рано,  на 

предходно  заседание.  Отговорите,  които  са  подготвени,  сме 

подготвили съвместно с колегата Цанева основно, а също така и с 

участието  на  служители  от  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия, които се занимаваха с тесни дейности и които 

касаят въпросите, които са поставени. 

В  своя  си  окончателен  вид  като  проект  на  отговор  този 

въпросник – тези отговори на въпросите, се разгледаха на разширено 

заседание от членове на Централната избирателна комисия и в своя 

окончателен  вид  сега  са  предложени   за  приемане  в  днешното 

заседание на комисията. 
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Можете  да  се  запознаете.  По-голяма  част  от  колегите  са 

запознати  с  въпросите  и  с  отговорите  по  тях.  И  ако  няма 

допълнителни бележки по тях, можем да ги гласуваме.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  имате  ли  коментари,  предложения?  –  Заповядайте, 

колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Редакционно ми е предложението: да 

не се съкращава Р. България. Ние сме република. (Реплики.)

Тогава по-добре да си го бяхте гласували и да не ни давате 

думата на тези, дето не сме били на изнесеното съвещание. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Сидерова,  днес 

имахме работно заседание в 13,30 ч. Една голяма част от членовете 

на Централната избирателна комисия бяха тук. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Извинявам  се  за  закъснението  за 

днешното заседание. Не ми се случва често. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Така е. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Само да кажа: отговорите накрая с индекс 

единица  всъщност  са  и  с  тази  поправка,  която  казахте  току-що, 

колега. Може би гледате тези отговори, които нямат индекси и които 

бяха предложени преди разглеждането. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

коментари? – Не виждам. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложените  отговори,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 

Заповядайте, колега Матева, за следващ доклад. 
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3.  Правила  за  изменение  и  допълнение  на  Вътрешните 

правила  за  определяне  и  изплащане  на  възнагражденията  на 

членовете на Централната избирателна комисия. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  има 

правила  за  изменение  и  допълнение  на  Вътрешните  правила  за 

определяне  и  изплащане  на  възнагражденията  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия. Предлагаме да променим чл. 13 в 

така  приетите  от  нас  правила,  като  в  изменението  прецизираме 

текста на правилата и малко ограничаваме това, което бяхме решили 

първоначално като размери на обезщетения. 

Моля ви  да ги прочетете и ако сте съгласни, да ги гласуваме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Колеги,  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,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

4.  Правила  за  изменение  и  допълнение  на  Вътрешните 

правила за трудовия ред в Централната избирателна комисия.

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

в  същата  папка  има  Правила  за  изменение  и  допълнение  на 

Вътрешните правила  за трудовия ред на Централната избирателна 

комисия, касаещи представителното облекло. Моля ви да погледнете 

изписаното на екрана. 
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В чл. 21, ал. 1 ви предлагам една корекция, която колегата 

Нейкова  предложи,  а  именно:  облекло  за  служителите  от 

администрацията на Централната избирателна комисия, а не както е 

записано, по трудово правоотношение. 

Обърнете внимание и на ал. 4, която е допълнена, а именно: 

„Получените средства за облекло не се включват в облагаемия доход 

по ЗЗДФЛ и не подлежат на облагане с данъци. Върху изплатените 

суми  за  облекло  не  се  начисляват  осигурителни  вноски.“  При 

обсъждането решихме, че следва изрично да бъде упоменато.  

В чл.  22 има само една дребна корекция. 

Обърнете  внимание  на  §  2,  с  който  заличаваме  §  1  от 

Заключителните разпоредби, където се цитира „с изключение на чл. 

22,  ал.  3,  която  влиза  в  сила  от  1  януари  2014  г.“  Тъй  като  с 

настоящото  изменение  ние  уреждаме  този  въпрос,  затова  ви 

предлагам този текст да бъде заличен. 

В  Заключителните  разпоредби  ще  има  §  единствен,  който 

предвижда  на  членовете  на  ЦИК  и  на  администрацията  да  се 

изплаща  разликата  между  получената  сума  към  датата  на 

приемането на тези правила. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Колеги, закривам разискванията. 

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,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ако обърнахте внимание, в ал. 3 

на  чл.  21  е  разписано  като  определен  размер  на  служител  от 
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администрацията:  до  една  и  половина  заплати  средно  месечни. 

Следва да определим за 2014 г. с протоколно решение какъв точно 

ще  е  размерът  за  служителите  от  администрацията,  като  сума  за 

облекло. Най-отдолу аз съм ви предложила текст за протоколното 

решение.  Предлагам  размерът  да  една  и  половина  средномесечни 

заплати на заетите в бюджетната сфера. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, има ли коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така предложеното от колегата Грозева, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

5. Длъжностни характеристики. 

Колеги, във вътрешната мрежа има папка ИА. В тази папка, 

колеги,  са  три  длъжностни  характеристики  –  актуализирани 

последно днес на работното ни заседание. 

Колеги,  в  наименованието  на  файла  има  грешка:  експерт, 

подпомагащ председателя, но доколкото виждам, нашите корекции 

вътре  по  отношение  на  „асистента,  подпомагащ  дейността  на 

председателя“,  са  отразени.  Това  е  първата  длъжностна 

характеристика. 

Втората  длъжностна  характеристика  е  на  главен  експерт 

„Връзки с обществеността“. 

И  третата  длъжностна  характеристика  като  проект  е  на 

„Главен счетоводител“. 

Колеги, моля да погледнете да видим дали са отразени всички 

наши корекции и след това ще ги подложа  на гласуване. 
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Колеги,  коментари,  предложения?  –  Не  виждам.  Закривам 

разискванията. 

Подлагам  ан  блок  одобряването  на  така  предложените 

характеристики  за  главен  експерт  „Връзки  с  обществеността“, 

главен счетоводител и асистент, подпомагащ председателя. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

6.  Доклад  относно  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК – Ихтиман. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпило е искане от общинската 

избирателна комисия – Ихтиман, за заплащане на  три заседания - 

така е изписано в искането, проведени от комисията. Искането е с 

вх. № МИ-15-281 от 10 ноември 2014 г. 

Първото заседание е  проведено на  24 октомври 2014 г.  На 

него са присъствали  заместник-председател, секретар и 10 членове. 

Основанието е чл. 287, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 20, 

ал. 4, т. 4  от ЗМСМА и наше Решение № 631-МИ от 15.07.2014 г. 

във връзка с чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс. Заседанието е било за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник. 

Налице  са  законовите   основания.  Трябва  да  се  изплати  от 

държавния бюджет. 

Следващото заседание е на 27 октомври 2014 г. Присъствал е 

същият  състав  на  комисията.  Този  път  са  обявили  следващия  в 

листата общински съветник за избран. Тук основанието в Изборния 

кодекс е  по-различно:  чл.  277,  ал.  1  във връзка с  чл.  30,  ал.  7 от 
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ЗМСМА. Останалите основания са същите. Следва да се изплати от 

държавния бюджет. 

Но общинската избирателна комисия – Ихтиман решила на 

30 октомври да проведе в пълен състав заседание, за да бъде връчено 

удостоверението  на  избрания  нов  общински  съветник.  Това 

заседание  е  без  основание  и  не  следва  да  се  изплаща.  Налице  е 

основание да се изплати дежурство на двама членове от комисията и 

това  би  трябвало  да  бъдат  заместник-председателят  и  секретарят, 

които  са  подписали  удостоверението  по  правилата  на  Изборния 

кодекс, и са го връчили на ново избрания общински съветник. Затова 

предлагам за 30 октомври 2014  г. да се изплатят две дежурства на 

заместник-председател и секретар. Основанието е чл. 453, ал. 5 от 

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

във връзка с чл. 83,у ал. 4 от Изборния кодекс. Парите следва да се 

платят от държавния бюджет. 

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,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Метин Сюлейманов, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нещо  съвсем  формално  да  ви 

докладвам за сведение. 

Докладвам  постановление  за  прекратяване  на  наказателно 

производство  от  Районна  прокуратура  –  гр.  Айтос.  Касае  се  за 

производство, което е  започнало на 13 юли 2007 г., което значи, че е 

свързано  с  предшестващите  избори  за  народни  представители  от 

2005 г. 
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Няма да чета цялото постановление. Прекратено  е   поради 

изтичане  на  законово  предвидената  обикновена  погасителна 

давност, съгласно чл. 80, ал. 1, т. 4 от Наказателния кодекс, която е, 

че  производството  се  прекратява,  ако  не  бъде  приключено 

наказателното преследване в срок от пет години. 

Трябва да  остане само за  сведение,  тъй като няма никакво 

друго основание. 

Продължете със следващ доклад, колега. 

7. Доклад по писмо до посолството на Франция. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  По  следващия  доклад  аз 

предпочитам, тъй като е все още рано, в началото на заседанието, да 

погледнете  това,  по  което  вчера  сте  започнали  да  разсъждавате: 

писмото до господин Беф, който е представител на Министерството 

на вътрешните работи на Франция и чрез Френското посолство ни 

поиска информация по въпроси, свързани с изборния процес. 

Основанието  затова  –  знаете,  колеги,  е  започналата 

подготовка евентуална в Република Франция за съществени промени 

в  тяхната  изборна  система.  Поради  това  с  колегата  Андреев  ви 

предлагаме  малко  по-подробни  отговори  от  тези,  които  бяха 

подготвени от предишната група колеги. Целта е все пак така, както 

ние  ги  даваме  откъслечно  и  не  се  получава  ясна  представа  за 

същността на нашата изборна система, а тук, без да сме влезли в по-

големи  подробности,  ние  ви  предлагаме  малко  по-изчерпателни 

отговори, за да стане ясно какъв е смисълът и същността на това, 

което отговаряме. 

Знаете,  че  единият  въпрос  касае  тотално  протоколите. 

Вторият въпрос касае отчитането на изборните резултати, макар че 

те  са  зададени  по  начина,  по  който  е  организирана  системата   в 

Република Франция. 

Знам, че вие сте имали достатъчно време да се запознаете. 

Ако имате някакви въпроси или предложения? 
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Тук колегата Бойкинова е дала предложение още в началото 

на т. І, първият абзац да се допълни, че става дума за всички видове 

избори, а не за органи на власт в Република България. Приемам тази 

редакция.  Аз  го  формулирах  органи  на  власт  заради  тяхната 

формулировка органи на власт, но ако прецените, може да останат и 

двата израза, а ако прецените – да остане само този, който колегата 

Бойкинова предлага. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  ви  припомням,  че 

съответният отговор е  качен във вътрешната мрежа за заседанието 

от 7.11.2014 г. с № 2358. 

Колеги, други въпроси, коментари?  - Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложения отговор, моля 

да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колега, продължете и със следващия си доклад. 

8. Доклад по жалба. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е една жалба, която е включена 

в заседанието. Жалбата е от Иван Цанов Иванов. Нямам готовност с 

решение. 

Жалбата  е  свързана  с  това,  че  на  територията  на  Районна 

избирателна комисия Ловеч – касае се относно община Луковит, са 

издавани копия от протоколи от секционните избирателни комисии, 

без част от тях да са заверени по установения от Изборния кодекс 

ред или даже на някои места има и незаверени копия, а на други 

места има издавани копия от черновата на протокола. 

В  момента  жалбата  касае  ново  решение  на  районната 

избирателна  комисия,  което  е  било  в  последния  ден  на  нейното 
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функциониране. При разглеждането на това ново решение са били 

представени  нови  материали,  т.е.  новосъздадени  сигнали  след 

нашето  отменително  решение,  на  отделни  представители  на  тази 

партия. 

Забравих  да  кажа,  че  господин  Иван  Цанов  Иванов  е 

представител на коалиция от партии „Патриотичен фронт – НФСБ и 

ВМРО“. 

Всички  представени  нови  материали  по  същество 

представляват  новопредставени сигнали, като при нас разбира се, те 

са пристигнали в ксерокопие. Даже за част от тях е съмнително дали 

са  нанасяни  данните  така,  както  може  да  се  помисли,  защото, 

примерно,  изчезват  при  снимането  първите  редове,  а  текстът  е  в 

средата.  Какво  се  е  случило,  обясняват  тези  лица.  Всичките 

обяснения обаче като съдържание, се свеждат до едно: че така са им 

били представени копията от членовете на секционните избирателни 

комисии. 

Районната избирателна комисия е  приела отново, че не се 

установяват  нарушенията,  които  твърди  жалбоподателят,  защото 

неговото  искане  по  същество  е  да  се  наложи  административно 

наказание  на  членовете  на  секционните  избирателни  комисии, 

защото той не е могъл да си получи възнаграждението от партията 

поради некачествеността на протоколите. 

Комисията на своето заседание от 16 октомври 2014 г., което 

е  било  малко  преди  изтичане  на  срока,  е  приела,  че  не  е  налице 

такова  нарушение.  Аз  погледнах  в  сайта  –  решението  не  е 

приложено към жалбата и всички материали са в ксерокопие, макар 

че ни ги е изпратил съответният жалбоподател. В оригинал е само 

неговата жалба. Няма подробни мотиви защо са приели, че жалбата е 

неоснователна. Но пък и т приложения доказателствен материал не 

може категорично да се установи кои са лицата, които са извършили 

нарушенията. Ако преценим, че от самите протоколи ние можем да 

изведем  имената  на  длъжностните  лица,  т.е.  на  членовете  на 

секционните избирателни комисии,  които в голяма част от тях са 
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вписани с две имена, а някъде - с три имена и преценим, че това е 

административно нарушение, можем да мислим за наказание. 

Лично  аз  считам,  че  е  по-добре  ние  да  си  направим 

съответните  изводи  относно  обученията  на  секционните 

избирателни комисии и имайки предвид големите глоби, които са в 

Изборния кодекс, и тези хора, които са били заети в целия изборен 

ден, по същество ще трябва да платят глоба, която е много по-голяма 

от  възнаграждението,  което  са  получили  за  работата  през  тези 

минимум 15-18 и повече часа. 

Аз  предлагам  да  приемем,  че  решението  на  районната 

избирателна комисия е правилно. Да си направим изводите относно 

обученията на секционните избирателни комисии и да си развием 

една по-подробна програма, както беше предложил и колегата Ерхан 

Чаушев  при  доклада  за  работата  на  обучителното  звено,  както  и 

може би да помислим за нова структура и нова схема на работа на 

нашето обучително звено в бъдещи избори. Особено в общинските 

избори,  които  предстоят  и  там  ще  е   още  по-сложно  с  оглед 

множеството изготвени протоколи – не по един от всяка секционна 

избирателна комисия, а по няколко. 

И ви предлагам да мислим в тази посока, ако решите, а пък на 

следващото  заседание  ще  предложа  писмения  текст.  Така  ви 

докладвам аз преписката и ми се струва, че  така е по-добре да се 

постъпи. 

Колегата Пенев обаче има някакво предложение. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:   Нямам  предложение.  Имам  само 

въпрос: дали е в срок тази жалба?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  срок  е.  Жалбата  е  изпратена 

веднага след решението. В срок е, да. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова,  за  подробния  доклад,  който  предоставя  и  достатъчно 

ориентация на Централната избирателна комисия.  Така че ние ще 

бъдем  достатъчно  добре  информирани  за  следващото  заседание. 

16



Сега  е  за  сведение,  каквато  е  практиката  на  Централната 

избирателна комисия. 

С това приключихме и с тази точка от дневния ред. 

Колега Сюлейманов, ваш ред е с проект на решение. 

9.  Проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Каспичан. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Каспичан за отваряне на запечатано помещение, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент 

и вицепрезидент на Република България и общински съветници и 

кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. 

Проектът на решение е под № 1337 във вътрешната мрежа. 

Предлагам да не чета целия проект на решение. Прегледайте 

го и ако имате някакви забележки, съм готов да ги обсъдим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  моля  да  се  запознаете.  Имате  ли  коментари? 

Предложения? –  Колеги, закривам разискванията. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1369 ПВР/МИ. 

Изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Продължаваме с: 

10. Доклади по писма. 

Първи докладчик е колегата Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо  от  областния  управител  на  област  Велико  Търново  с 
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приложени бюлетини, получени от Община Елена. Това е във връзка 

с нашето искане. Ще актуализираме справката и ще я публикуваме 

във  вътрешната  мрежа.  Предстои  окончателен  доклад,  както  и  за 

предоставяне на тези бюлетини на Музей – София. 

На този етап ви го докладвам за сведение. 

Докладвам  ви,  че  вече  е  получено  в  оригинал  писмото  от 

„Информационно обслужване“ АД – имаме и протоколно решение 

във връзка с деловодната система. 

На този етап за сведение ви докладвам писмо на областния 

управител на област Перник към № МИ-05-2 от 6.11.2014 г.  С изх. 

№  от  10.11.2014  г.  областният  управител  на  област  Перник  е 

изпратил  писмо  до  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия,   до  председателя  на  общинската  избирателна  комисия  – 

Перник, с копие до главния секретар на президента на Република 

България и  до председателя на Общински съвет – Перник. Тъй като 

вчера ви докладвах и ние вече отговорихме на областния управител 

на  област  Перник,  във  връзка  с  изразеното  становище,   от  това 

писмо става  ясно,  че  решението на  Общински съвет  –  Перник за 

избиране на кмет на община Перник до края на мандата, е върнато за 

ново разглеждане. 

Във връзка с това, изразявайки становище относно  срока на 

пълномощията на кмета на община Перник, областният управител на 

област Перник изисква отговор от общинската избирателна комисия 

–  Перник,  на  първо  място,  и  на  второ  място  –  от  Централната 

избирателна комисия:  дали сме получили решение на общинската 

избирателна комисия, дали сме уведомили президента по смисъла на 

чл. 436, ал. 4 от Изборния кодекс. В случай на положителен отговор 

желае да изпратим копие от това предложение, заверено „вярно с 

оригинала“   и  във  връзка  с  това  и  със  запис  от  заседание  на 

Централната избирателна комисия, публикуван в официалния сайт 

на  ЦИК.  Става  ясно,  че  на  заседанието  е  било  направено 

предложение за изпращане на писмо до Общинския съвет относно 

избор  на  кмет  на  община  Перник.  Иска  да  уведомим  областния 
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управител  за  мотивите,  наложили  този  извод,  подкрепени   със 

съответни документи, доказващи го… 

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Обръщам  внимание  на 

съдържанието, за да мога да ви помоля и да ангажирам вниманието 

ви да се запознаете с писмото. 

И за сведение ви докладвам получен препис от заповед на 

министър-председателя на основание чл. 26, ал. 1 от Наредбата за 

командировките в страната относно размера на квартирните пари. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  папка  с  моите  инициали  едно  след 

друго  има  четири  писма.   Първото  писмо  е  до  Девето  районно 

управление  „Полиция“  и  е  във  връзка  с  резонните  въпроси:  кой 

предал, кой приел, какви документи са изпратени от ПП „Съюз на 

комунистите  в  България“.  Отговаряме  надлежно.  Прилагаме  и 

заявлението, и преписките. Това е с вх. № ЕП-04-02-492 от 6.11.2014 

г. 

Второто  писмо  е  по  вх.  № ЧМИ-04-02-1  и  е  във  връзка  с 

писмо от Първо районно управление на полицията – Варна, откъдето 

ни искат избирателния списък на секционната избирателна комисия 

№ 054,  в  който  е  дописано  лицето  Мирослава  Георгиева  Герова. 

Молят материалите да им бъдат изпратени на адрес. Уведомяваме 

ги, че не разполагаме с достъп и им казваме къде е оригиналът на 

въпросния  избирателен  списък,  а  именно,  че  се  съхранява  в 

областната администрация – гр. Варна. 

Третото  писмо  има  грешка.  Горе  освен  прокурорската 

преписка има и досъдебно производство № 5423/2014 г., което съм 

добавим на хартиения носител. За сведение. 

И последното, което виждате,  е с наш вх. № ЕП-04-02-492. 

Отнася  се  за  една  страничка  пак  от  подписката  на  ПП „Съюз на 

комунистите в България“. 
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Ако има допълнения, изменения и предложения, съм готов да 

ги обсъдим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колеги. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  аз  в  две  от  писмата,  с  които 

отговаряме,  виждам  отново  освен  своето  име,  и  ЕГН.  Мисля,  че 

имахме протоколно решение, с което решихме членовете на ЦИК да 

не се изписват с имена и ЕГН. В крайна сметка в документите, които 

представяме на разследващите органи, а именно копие от входящия 

регистър,  ясно  е  записано  кой  е  приел  документите.  Мисля,  че 

достатъчно  много  пъти  и  очевидно  ще  продължаваме  с  колегата 

Ганчева да посещаваме районни полицейски управления. 

Моля  ви  да  спазваме  решенията,  които  сме  взели  и  да  не 

пишем  имената  ни.  Още  повече,  че  ЕГН-тата  на  разследващите 

органи  мисля,  че  не   са  необходими.  Те  са  органът  в  Република 

България,  който има  всички данни за  българските  граждани,  ако 

пожелае да ги открие. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  съм  абсолютно  на  мнението  на 

колегата,  обаче тъй като това не е моят тертип – имаме два вида 

отговори  от тези бланкови, какъвто е този. Моят отговор е съвсем 

друг. Аз казвам: имаме заявление, имаме и копие от регистъра на 

партиите, където са видни лицата и данните, които ви интересуват. 

Оказа се обаче, че след това други са се наложили – така ми беше 

обяснено. И аз казах, че щом е така, няма проблем. 

Не съм извършил проверка.  Съгласен съм да махнем ЕГН-

тата. Още повече, ако имаме такова протоколно решение.  Лично аз 

съставях отговорите по съвсем друг начин и мисля да продължа в 

такъв случай по този ред. Аз използвам изречението: представяме ви 

еди-кои  си  документи,  откъдето  са  видни  лицата,  които  ви 

интересуват и данните им. Без да споменавам дори и трите имена. 

Но  тъй  като  тук  изрични  искания  и  тъй  като  аз  го  давам  за 

подготовка  на  администрацията,  ми  казаха,  че  този  тертип  се  е 
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наложил, а те имат повече поглед върху това как работят и другите 

колеги, и аз се съгласих. Така че сега ще махна ЕГН-тата, а в бъдеще 

ще продължа, когато имам  на мой доклад, да ги изготвям  без да 

соча  и  имена,  а  само   прилагам  документите,  където  са  видни 

имената и адресът. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Подлагам  ан  блок  на  гласуване  предложените   ни  четири 

писма, с поправката, нанесена в залата от колегата Матева и приета 

от колегата Ивков. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

няма.  

Приемат се. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  има 

проект за  писмо с № 2380.  То е  до директора на Териториалната 

дирекция на Държавната агенция за национална сигурност – Бургас. 

Ако си спомняте, аз ви го докладвах на 30 октомври 2014 г., когато 

пристигна, но тогава по мое предложение решихме да изчакаме да 

бъде  изпратена  преписката  на  районната  избирателна  комисия  – 

Бургас, по тяхно Решение № 311. 

Сега  вече  съм  подготвила  отговор  на  писмото,  като 

уведомявам териториалната дирекция по повод на исканата от тях 

информация, че при нас е  постъпила жалба от Валери Симеонов, 

взето  е  решение  на  Централната  избирателна  комисия,  като 

посочвам номера, с което е отменено решението на РИК – Бургас, по 

повод  на  сигнала  за  предизборна  агитация  на  чужд  език.  И 

уведомявам какво решение е взела РИК – Бургас. 
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Предлагам  ви  да  изпратим  и  копие  от  административните 

преписки към писмото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  имате  думата.  Не  виждам  желаещи  да  участват  в 

разискванията. Колеги, закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложеното  ни  писмо,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Росица  

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

Предложението се приема. 

 Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  ние  вече  обсъждахме  –  ако  си 

спомняте, беше качено и във вътрешната мрежа с вх. № НС-18-103 

от 20.10.2014 г. Това е становище за предварително наблюдение и 

заключение  на  мисията  на  Организацията  за  сигурност  и 

сътрудничество в Европа и на Бюрото за демократични институции 

и права на човека, както и на Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа. 

В това предварително становище те се обръщат към нас, ако 

имаме коментари и бележки по становището, същите да им бъдат 

предоставени чрез Министерството на външните работи. 

Ако  приемете,  да  се  обединим  към  това  да  приемем 

становището за сведение и да изчакаме окончателния доклад,  когато 

вече ще можем да вземем становище по-конкретно по всеки един от 

поставените от тях проблеми, предложения и въпроси. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  имате  ли  възражения  срещу  така  направеното 

предложение? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  11  членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Росица  

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

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, спомняте си, че вчера поставихме 

на нашия нов служител, който изпълнява и протоколни функции, да 

провери  какъв  е  редът  за  предоставяне  на  служебни  паспорти. 

Имаме  вече  наредбата,  която  позволява:  „Служебен  паспорт  се 

издава  на  лица,  които  са  членове  на  органи,  назначавани  от 

президента или избрани от Народното събрание.“ 

Във връзка с това моето предложение беше за всички членове 

на Централната избирателна комисия, но ви предлагам да изпратим 

писмо  до  директора  на  Дирекция  „Консулски  отношения“  като 

първа стъпка първо за двамата колега, на които е спешно да бъдат 

издадени такива паспорти. Моето мнение е след това да преминем, 

да  не  бавим  нещата  за  всички  останали  колеги,  защото  от  една 

страна, това облекчава, от друга страна – спестява пари за визи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари? Предложения? – 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, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  –  заповядайте,  колега 

Сидерова. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-23-119 

от 10.11.2014 г. сме получили по имейла писмо – отговор от госпожа 

Радостина Миленова – мениджър държавни операции, организации, 

компании и министерства, отдел „Стратегически и правителствени 

структури“, по повод нашето искане да бъдат изпратени разпечатки 

на  входящите  разговори,  които  са  проведени  с  моя  телефон  на 

датата,  която  сме  посочили  в  нашето  писмо  №  НС-23-117  от  7 

ноември 2014 г. Те са проведени в предизборния и изборния ден. 

С това писмо госпожа Радостина Миленова ни отговаря, че 

могат  да  ни  дадат  само  изходящите  обаждания,  които  не  ни 

интересуват за целите, за които ние сме поискали, а за входящите – 

не  се  предоставят.  Без  да  сочи  никакво  основание  нито  в  нашия 

договор,  нито  в  техните  вътрешни  правила,  нито  разбира  се  в 

законова разпоредба,  тъй като не може да има такава.  Ние имаме 

договор  с  тях,  ние  сме  потребителите  без  значение  кой  член  на 

комисията ползва този телефон и те са длъжни да ни предоставят 

информация,  така  както  предоставят  на  всеки  простосмъртен 

гражданин. 

Поради това ви предлагам писмо с една молба, че очакваме 

да  ни  бъде  предоставена  поисканата  въз  основа  на  решение  на 

Централната избирателна комисия информация, като съм написала, 

че се касае точно затова, което ви обясних: за наш телефонен пост и 

затова  тази  информация  ни  е  нужна  и  трябва  да  ни  бъде 

предоставена.  Не  виждам  какво  секретно  има,  че  полицията  да 

разрешава.  Нещо, което го няма никъде за никакъв друг телефон. 

Друг е въпросът,  ако полицията си върши разследване, но нашият 

случай е малко по-различен. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, възражения, допълнения? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, 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,  

24



Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колегата Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ако ми позволите, 

да предложа точка в дневния ред във връзка с протоколното решение 

за: 

11.  Архивиране на документите от европейските избори 

през 2009 г. 

И с  оглед  на  готовността  да  се  пристъпи към отваряне  на 

помещение № 76а, където в момента се съхраняват документите от 

секционните  избирателни комисии извън  страната,  за  да  може да 

започне и тяхната обработка. 

Предлагам  с  протоколно  решение  да  разрешим  достъп  до 

малката  зала  -  №  76а,  на  тримата  сътрудници,  с  които  имаме 

сключени граждански договори и на всички членове на Експертната 

комисия,  и  на  членове  разбира  се  на  Централната  избирателна 

комисия във връзка с тази обработка на документите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

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,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, бих искала да ви 

докладвам заявление за ползване на платен годишен отпуск в размер 
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на 5 дни за 2014 г., считано от 17.11.2014 г., на Жасмина Теофанова 

Пеовска, която ще бъде на работа на 24.11.2014 г. 

Други доклади? – Не виждам. Колеги, няма повече доклади. 

С това закривам днешното заседание и свиквам следващото 

редовно  заседание  на  Централната  избирателна  комисия  в 

четвъртък, 13 ноември 2014 г., от 14,00 ч.

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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