
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 147

На 24 ноември  2014 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  относно  обявяване  на  член  на 

Европейския парламент от Република България.

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Доклад относно жалба от Валери Симеонов срещу Решение 

№ 743 на Централната избирателна комисия.

Докладва: Росица Матева

3. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 1258-НС от 4 октомври 2014 г. на Централната 

избирателна комисия.

Докладва: Румен Цачев

4. Сключване на договор с „Информационно обслужване” за 

IT услуга електронен ЗОП.

Докладва: Севинч Солакова

4. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева. 



ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейманов  и 

Румяна Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  14,05  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното извънредно заседание на 

Комисията.

Колеги,  поради  това  че  заседанието  е  извънредно,  ви 

предлагам  само  две  точки  в  дневния  ред  –  проект  на  решение 

относно обявяване на член на Европейския парламент от Република 

България и разни.

Колеги, имате ли предложения за допълнения в дневния ред? 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА: Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам  в  дневния  ред  да  бъде  включен  доклад  по  жалба  до 

Върховния административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега  Матева. 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  И  аз  ще  предложа  да  се  включи 

договор  с  „Информационно обслужване”  за  IT  услуга  електронен 

ЗОП. Знаете, че го докладвах на предишното заседание. Офертата е 

готова и можем да я обсъдим и гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  го,  колега 

Солакова. Други предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева).

Благодаря.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред  – 

проект  на  решение  относно  обявяване  на  член  на  Европейския 

парламент от Република България. Заповядайте, колега Ганчева.

Точка 1.  Проект на решение относно обявяване на член на 

Европейския парламент от Република България.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо  с  вх.  № ЕП-02-30  от  21  ноември  2014  г.  от 

председателя  на  Народното  събрание  на  Република  България 

госпожа Цачева, към което е приложено и писмо с вх. № 440-01-2 от 

20 ноември 2014 г.  от председателя на Европейския парламент.  С 

писмото председателят на Европейския парламент ни уведомява, че 

господин Томислав Дончев е освободен като член на Европейския 

парламент  поради  назначаването  му  за  заместник  министър-

председател  на  Република  България,  считано  от  7  ноември  2014 

година.

Председателят на  Европейския парламент моли да посочим 

името  на  избрания  за  член  на  Европейския  парламент на 

овакантеното място от господин Томислав Дончев.

Предвид това съм подготвила проект за решение ведно с две 

писма  до  „Държавен  вестник“  и  до  председателя  на  Народното 

събрание госпожа Цачева, с които приложено ще изпратим нашето 

решение.

За  коректност  на  доклада  ще  ви  помоля  да  обърнете 

внимание  на  диспозитива  на  решението,  който  е  обвява  не  „за 

избран“, а „за член на Европейския парламент“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да  се  запознаете  с  предложения  ни  проект  за  решение  и  двата 

проекта за писма.

3



Колеги,  докато  се  запознавате  с  предложения  проект  на 

решение и проектите на писма, понеже пропуснах в началото, да ви 

обявя,  госпожа  Мусорлиева  отсъства  по  обективни  причини, 

господин Сюлейманов също се обади, че не може да присъства на 

заседанието по обективни причини.

Готови ли сте, колеги? Запознахте ли се с предложените ни 

проекти. Откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията. Закривам разискванията.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

Гласували  17  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев  и Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 1374-ЕП.

Колеги, който е съгласен с предложените ни два проекта на 

писма, моля да гласува.

Гласували  17  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев  и Таня Цанева).

Колеги,  продължаваме със  следваща точка  от дневния ред. 

Заповядайте, колега Матева.

Точка 2.  Доклад относно жалба от Валери Симеонов срещу 

Решение № 743 на Централната избирателна комисия.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия постъпи жалба от Валери  Симеонов срещу наше Решение 
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№ 743. Жалбата е до Върховния административен съд. Докладвам ви 

я за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам ви 

да приемем точка в дневния ред – проект на решение за поправка на 

решение  на  Централната  избирателна  комисия,  и  ако  няма 

възражения срещу това, да го докладвам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  колегата  Цачев.  Който  е  съгласен  да  включим 

нова  точка  в  дневния  ред  –  поправка  на  техническа  грешка  в 

решение на ЦИК, моля  да гласува.

Гласували  16  членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

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

Цанева).

Тази допълнителна точка се прие. Заповядайте, колега Цачев.

Точка 3. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка  в  Решение  №  1258-НС  от  4  октомври на  Централната 

избирателна комисия.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, отнася се за поправка на 

техническа грешка в Решение № 1258-НС от 4 октомври 2014 г. на 

ЦИК за предизборна агитация в с. Черна, област Шумен. Поправката 

касае диспозитива на решението – погрешно е записано, че актовете 

за установените нарушения на предизборната агитация следва да се 

изпратят  на  областния  управител  на  област  София  вместо 

правилното на областния управител на област Шумен.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  допусне 

поправка на техническа грешка в Решение № 1258-НС от 4 октомври 
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2014 г.  на ЦИК, като в диспозитива на решението вместо „област 

София“ да се чете „област Шумен“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, проектът е качен 

във  вътрешната  мрежа,  моля  да  се  запознаете  с  него.  Откривам 

разискванията. Не виждам желаещи да участват в разискванията.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  16  членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

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

Цанева).

Колеги, това е Решение № 1375-НС. 

Продължаваме  със  следващата  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Солакова.

Точка  4.  Сключване  на  договор  с  „Информационно 

обслужване” за IT услуга електронен ЗОП.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо  вх. №  ЦИК-00-275 

пристигна договорът за IT услуга електронен ЗОП, подписан от „за 

изпълнителен директор”. Трябваше да се приложат  офертите в два 

екземпляра – по едни за всяка от страните. Това са същите оферти, 

които  са  получени  в  Централната  избирателна  комисия  на  27 

октомври 2014  г. с  вх.  №  ЦИК-00-256  и  са  одобрени  от  нас  с 

протоколно  решение.  Въз  основа  на  това  протоколно  решение  е 

изпратено писмо изх. № НС-00-528 за сключване на този договор. 

Във  вътрешната  мрежа  е  качено  писмото  с  приложения  договор, 

както и офертата.

Предлагам  ви  да  упълномощим  председателя  на  ЦИК  да 

подпише  договора  и  да  извърши  всички  правни  и  технически 

действия, произтичащи от това решение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари?

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  В  точка  6.1.,  която  се  отнася  до 

отговорност при неизпълнение, е записана санкция 0,05%. За да има 

обаче действително санкционираща сила, аз предлагам неустойката 

да бъде в размер на 0,5%.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  други  изказвания?  Не  виждам  други  желаещи.  Вашето 

предложение, колега Томов, е неустойката да се увеличи на 0,5%, 

така ли?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Неустойката  като  санкция  за 

изпълнителя е предвидена. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

Колеги, прекратявам гласуването, очевидно имате нужда от 

време, за да се запознаете с договора.

Колеги,  запознахте  ли  се  с  точка  6,  подточки  6.1.  и  6.2.? 

Колеги,  който  е  съгласен  с  направеното  предложение  в  т.  6.1. 

неустойката от 0,05% за всеки просрочен ден да бъде изменена на 

0,5% за всеки просрочен ден, моля да гласува.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  2  (Цветозар  Томов  и 

Йорданка  Ганчева)  против  -  15  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита 

Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  

Нейкова,    Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, и Таня Цанева).

Предложението не се приема.

Колеги,  който  е  съгласен  с  направеното  предложение  от 

докладчика  да  бъда  упълномощена  да  подпиша  договора  и  да 

предприема  необходимите  правни  и  технически  действия  за 

неговото изпълнение, моля да гласува.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Цветозар  Томов, 

Йорданка  Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, и Таня Цанева). против – 

2 (Маргарита Златарева и Ивайло Ивков).

За  обяснение  на  отрицателен  вот  –  заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, по моя информация към 

настоящия  момент  Недялков  не  е  изпълнителен  директор  на 

„Информационно обслужване” и аз мисля, че след като е подписал 

договора, не знам ние със задна дата ли ще го подпишем?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Също  за  отрицателен 

вот – заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Договорът  е  бланков  и  точка  6  е 

безсмислена, при положение че става въпрос за трайно изпълнение. 

По-скоро  трябва  да  се  предвиди  възможност  за  едностранно 

прекратяване  на  договора  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. С това 

и тази точка от дневния ред е изчерпана.

Други доклади има ли, колеги? Няма.

Закривам  извънредното  заседание  на  Централната 

избирателна  комисия.  Припомням  ви,  колеги,  че  следващото  ни 

редовно заседание е утре в 10,30 ч.

(Закрито в 14,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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