ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 149
На 27 ноември 2014 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад по писмо от печатницата на БНБ.
Докладва: Севинч Солакова
2. Доклад по жалба.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Проект на решение относно предсрочно прекратяване на
пълномощията на член на Общинската избирателна комисия –
Родопи.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Проект на решение относно подлежащите на съхранение,
архивиране и унищожаване изборни книжа и материали при
произвеждане на предсрочни избори от същия вид.
Докладва: Румяна Сидерова
5. Проект на решение относно съхранение, архивиране и
унищожаване на изборни книжа и материали от произведени избори
за

народни

представители,

президент

и

вицепрезидент

на

републиката, членове на Европейския парламент от Република
България, избори за общински съветници и кметове и референдуми.
Докладва: Румяна Сидерова
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6. Доклад по писмо от Министерството на финансите относно
проект на решение на Министерския съвет за одобряване на
законопроект за държавния бюджет на Република България за
2015 г.
Докладва: Севинч Солакова
7. Докладна

записка

относно

изработване

на

визитни

картички.
Докладва: Севинч Солакова
8. Докладна записка относно предпазни средства за работа с
видеодисплеи.
Докладва: Севинч Солакова
9. Доклад относно изплащане на възнаграждения на ОИК –
Стамболийски и ОИК – Твърдица.
Докладват: Метин Сюлейманов, Ивайло Ивков
10. Доклади по писма.
Докладват: Румяна Сидерова, Севинч Солакова
Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков
11. Доклад по граждански договори.
Докладва: Севинч Солакова
12. Проект на удостоверение за член на Европейския
парламент от Република България.
Докладва: Севинч Солакова
13. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова.
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ОТСЪСТВАХА:

Мария

Мусорлиева,

Цветозар

Томов,

Камелия Нейкова и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Маргарита Златарева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, открива днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Колеги, проектът на дневен ред е във вътрешната мрежа.
Имате ли предложения за допълнения към така предложения дневен
ред.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявам се, не са могли да се свържат с
мен по телефона от администрацията. Моля към т. 9 да включите
още едно възнаграждение за Общинската избирателна комисия –
Твърдица. И към т. 10 да включите моя доклад по три писма до
различни полицейски управления и органи.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, имате ли други предложения? Не виждам. Определям
колегата Пенев 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,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев).
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Благодаря. Колеги, използвам случая, за да ви съобщя, че от
отсъстващите колегата Мусорлиева е в платен годишен отпуск,
както и колегата Нейкова, колегата Таня Цанева отсъства по
обективни причини в началото на заседанието, но каза, че ще
положи всички усилия да дойде за втората му част. Колегата Томов
се е свързал с госпожа Манолова, директора на дирекция
„Администрация”, на която е обяснил, че днес има ангажимент и не
може да присъства на заседанието.
Колеги, започваме с точка първа от дневния ред – доклад по
писмо от печатницата на БНБ. Заповядайте, колега Солакова.
Точка 1. Доклад по писмо от печатницата на БНБ.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишното заседание ви
докладвах писмото на печатницата, с което те уточняват, че
предишното

писмо

се

отнася

само

за

унищожаване

на

технологичния отпадък, получен при изработване на изборни книжа
и материали, а не на бюлетини, и че тепърва предстои съгласуване
на график след уточнение с хартиена фабрика „Дуропак”,
Пазарджик,

ще

се

уточни

графикът

за

унищожаване

на

технологичния отпадък, получен при отпечатване на бюлетините за
народни представители за изборите на 5 октомври 2014 г. и
частичните избори за кметове на 12 октомври 2014 г.
Въз основа и на принципното решение, което гласувахме на
предишното заседание, съм изготвила проект на писмо до
изпълнителния

директор

на

печатницата

на

БНБ

господин

Симеонов, с което да го уведомим, че в изпълнение на законовите
правомощия и на решения, приети от Централната избирателна
комисия,

ще

присъстваме

единствено

чрез

упълномощени

представители при унищожаването на плаките, печатните форми и
на макулатурите при отпечатване на хартиените бюлетини за
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изборите за народни представители и частичните избори на 12
октомври.
Изготвила съм два варианта на писмо, предлагам ви да
приемем втория вариант.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля запознайте
се с предложените варианти. Докладчикът предлага да бъде приет
вторият вариант. Колеги, имате ли коментари, предложения? Не
виждам.
Който е съгласен с предложеното ни писмо вариант 2, моля
да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев).
Колеги, докладчикът по точки 2, 3, 4 и 5 все още довършва
проектите си, поради това и не е в залата в момента. Затова, колеги,
продължаваме до влизане на докладчика в зала, отново с колегата
Солакова – доклад по писмо от Министерството на финансите
относно проект на решение на Министерския съвет за одобряване на
законопроект за държавния бюджет.
Точка 6. Доклад по писмо от Министерството на финансите
относно проект на решение на Министерския съвет за одобряване на
законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015
г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
главния секретар на Министерството на финансите. Изпратен ни е
проект на закон за държавния бюджет на Република България за
2015 г. заедно с актуализираната средносрочна прогноза за периода
2015 – 2017 г. В изпълнение на задълженията на министъра на
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финансите по Закона за публичните финанси тази актуализирана
средносрочна прогноза представлява и мотиви към законопроекта.
Писмото е с вх. № ЦИК-00-283 о 26 ноември 2014 г. Срокът, в който
трябва

да

изразим

становище

съгласно

изискванията

на

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация относно внасянето на проекти за разглеждане в
дневния ред на Министерския съвет, е 12 ч. на 28 ноември 2014 г. И
ако нямате нищо против, на днешното заседание да разгледаме
проектозакона, тъй като той ще бъде разгледан в частта, която касае
Централната избирателна комисия.
В проекта на закон в чл. 44, ал. 1 се предлага бюджетът на
Централната избирателна комисия за 2015 г. В ал. 2 са посочени
максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите
задължения за разходи. По бюджета са предвидени 2 млн. 911 хил.
лева като бюджет за 2015 г. Знаете, че по Изборния кодекс отделно
за видовете избори, които се произвеждат, се приема план-сметка,
тоест в този проектобюджет не влизат разходи, свързани с редовните
местни избори през 2015 г.
По актуализираната средносрочна прогноза за 2015 г. е така
както е в проектобюджета – 2 мл. 911 хиляди, за 2016 г. са 3 млн. 411
хиляди и за 2017 г. са в същия размер. Това е съгласно и решението
на Министерския съвет от февруари месец тази година за приемане
на разходните тавани за тригодишен период напред.
Това е, което искам да ви докладвам. Като участник в
бюджетната процедура Централната избирателна комисия трябва да
изрази становище по предложения проект. Едно уточнение: ако сте
успели да разгледате публикуваните материали от диска, който
придружава

писмото,

може

би

сте

установили,

че

липсва

законопроектът, който може да бъде намерен на интернет
страницата на Министерството на финансите. Ако е необходимо
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време да се запознаете с материалите, може да се отложи за по-късно
в днешното заседание.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, във вътрешната мрежа виждате публикуваните материали,
които са приложени в диска към писмото на Министерството на
финансите. Заповядайте, колега Златарева.
МАРГАРИТА

ЗЛАТАРЕВА:

Имам

един

въпрос

към

докладчика: можем ли да направим сравнение с бюджета, който тази
година ни е отпуснат, макар че не сме цяла година, съзнавам това, с
бюджета, който за в бъдеще ще бъде за следващата и по-следващата
година?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, в Закона за държавния бюджет за
2014 г. средствата, които бяха предвидени за Централната
избирателна комисия, са в размер на 1 млн. 673 хил. лева за девет
месеца. И това отново са средства извън двете план-сметки, приети
за произвеждане на двата избора през годината.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Благодаря. Колеги,

мисля, че докато разяснявахме в оперативен порядък детайлите,
успяхте да се запознаете с публикуваните във вътрешната мрежа
документи. Колеги, други коментари? Не виждам.
В такъв случай, след като няма повече разисквания във
връзка с предоставената информация, моля да погледнете във
вътрешната мрежа проект № 2428.
Колеги, имате ли предложения и коментари по така
предложения проект на писмо?
Колеги, който е съгласен с така изготвения отговор, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).
Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред.
Заповядайте, колега Сидерова – доклад по жалба.
Точка 2. Доклад по жалба.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, преди няколко
заседания ви докладвах жалбата на господин Иван Иванов, който е
представител на коалиция „Патриотичен фронт-НФСБ-ВМРО” за
Ловеч, касаеща 19 на брой решения на Районната избирателна
комисия – Ловеч, по сигнали за нарушения от страна на секционните
избирателни

комисии

в

следния

смисъл:

издадените

на

представителите на партията копия от протоколите не са заверени с
подпис и печат на всяка страница от съответните членове на
комисията, на някои места са издадени дори копия от черновите на
протоколите.
Номерът на проекта на решение във вътрешната мрежа е
1362.
Напомням с две думи каква е историята. Подобна жалба
имаше срещу друго решение на Районната избирателна комисия –
Ловеч, с което Районната избирателна комисия се беше произнесла с
едно общо решение по идентична жалба на господин Иван Иванов.
С наше Решение № 1330 ние го отменихме, тъй като то беше
необосновано и не бяха извършени проверки от Районната
избирателна комисия и го върнахме за ново разглеждане. Това е
било на 12 октомври. След тази дата, на 16 октомври са постъпили
19 бланкови сигнала от господин Иван Иванов, към които са
приложени копия от сигнали или жалби (трудно личи, тъй като са
застъпени двата документа) на съответните представители на тази
политическа сила в секционните избирателни комисии.
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Установих, че всички протоколи, за които има жалба, са
сканирани още на 6 октомври при приемането им и се намират на
нашия сайт и на сайта на Районната избирателна комисия.
Решенията, които се атакуват, също се намират на сайта на
Районната избирателна комисия.
Тъй като жалбата е обща, аз, след като разсъждавах дали да
пиша 19 решения или да пиша едно общо решение, и тъй като
мотивите на Районната избирателна комисия по всички решения от
№ 210 до 228 са идентични, аз реших, че мога да напиша общо
решение. При разглеждането на тези сигнали в мотивите на
решенията Районната избирателна комисия е допуснала само една
техническа грешка, като е написала, че те са от 6 октомври, а те
всъщност са от 16 октомври. Сигналите са ни приложени към
жалбата и се намират в преписката. Районната избирателна комисия
подробно

е

изследвала

въпросите,

проверявала

е

не

само

сканираните протоколи, защото тя с протоколи вече не разполага,
проверила е сканираните протоколи, проверила е обаче и списъците
за лицата, които са получили копие от протоколите и други книжа,
които са й били достъпни, и е констатирала, че в нито един от
списъците на лицата, които са получили копие от протоколите, няма
вписани

възражения

или

някакви

становища

от

името

на

представителите на коалицията.
Отделно от това аз констатирах, че в някои от сканираните
протоколи лицата, които са назовани като представители на
коалицията, са били отразени в протокола като наблюдател или като
застъпник. Но това не променя същността.
Какво е искането по жалбата? Искането е да се предприемат
съответните административно-наказателни мерки.
Виждате пред вас мотивите на решението. Аз съм приела, за
разлика от Районната избирателна комисия, че действително
секционните избирателни комисии са нарушили изискванията на чл.
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283, като не са издавали заверения копия. Не съм възприела
мотивите

на

доказателства

Районната
откъде

избирателна

комисия,

те били получили тези

че
копия.

нямало
Едни

представители на партия – било застъпници, било наблюдатели,
нямат друг начин да получат протокол или част от протокол с
резултатите на секционната избирателна комисия, ако той не им е
предоставен от самата секционна избирателна комисия. Знаем много
добре, той се снима неразпластен и неразпластен се носи в
районната избирателна комисия. Не съм възприела техният извод, че
не е доказано, но считам, че тъй като правомощията на секционните
избирателни комисии са изтекли на 6 октомври с предаването на
изборните книжа и материали и на протоколите с резултатите, ние в
момента не можем да приемем спрямо тях действията за налагане на
наказания. Направила съм извода, че следва да бъдат оставени в сила
решенията, но има един извод, че ние трябва да отчетем тези
констатирани недостатъци в дейността на секционните избирателни
комисии при разработване на плановете за обучение на секционните
избирателни комисии при последващи избори.
Оставила съм жалбата без уважение, тъй като няма и правен
интерес да се иска наказание на членовете на комисията. Правният
интерес на лицето е да получи копие от протокола, а тези протоколи
сканирани се намират на интернет страницата на комисията и на
нашата интернет страница. Отделно от това не съм констатирала
някакви съществени разлики в тези копия, които са предоставени
като доказателство, и в тези, които са на страницата, с изключение
на един-два протокола, като има разлика в нанесените преференции.
Но те са минимални и не оказват съществено значение върху
резултатите.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега

Сидерова, за детайлния доклад. Колеги, моля запознайте се с
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проекта на решение. Откривам разискванията. Заповядайте, колега
Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Направи ми впечатление, че
всъщност жалбата се оставя без уважение, приема се, че е
неоснователна, но тук има едно изречение, че не е налице правен
интерес от подадените сигнали, което пък веднага отива на
недопустимост. Затова предлагам по някакъв начин това изречение
да добие друг смисъл. Защото ако няма и правен интерес, жалбата е
недопустима, нали? Така че да синхронизираме тези две основания.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, приемам да напиша „поради
отпаднал правен интерес”, но тогава да сменя и диспозитива, ако
желаете.
МАРГАРИТА

ЗЛАТАРЕВА:

Колеги,

продължавам

изказването си. Има достатъчно мотиви да разгледаме жалбата и да я
оставим без уважение. Поддържам, че трябва да бъде без уважение.
Мисля, че удовлетворяваме жалбоподателите с анализа, който се
прави, но просто правният интерес трябва да не се пише, за да
остане без уважение. Не смятам, че трябва да е без разглеждане.
Това искам да кажа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, има нещо, което ме смущава
в това, което е написано тук. Предполагам, че то е на база на
жалбата. В първия абзац, малко по-надолу, пише: „На други
протоколи не били вписани имената на лицата, получили копие от
протокола,

докато

на

сканираните

протоколи

тези

имена

фигурират.” На мен не ми е ясно как на протоколи ще фигурират
имената на тези, които са ги получили. Нали протоколът се прави
най-напред, подписва се от хората и след това се копира, за да се
даде на лицата. Никъде нямаме графа, в която в самия протокол на
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секционната избирателна комисия да пише кои са получили
протокола, прави се отделен протокол.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Очевидно имат предвид, че не
фигурират имената на лицата, присъствали при преброяването.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това е друго.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като аз не намерих такава
разлика, затова не го възприемам това оплакване изобщо.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, но не би трябвало да заляга тук
като оправдание, защото това е просто груба грешка на тези, които
са се жалвали.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е изречение от жалбата. А аз
съм написала, че не съм намерила различия – по него има отговор с
това общо изречение, че не са намерени различия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Цачев.
РУМЕН

ЦАЧЕВ:

Колеги,

на

втора

страница

след

изброяването на номерата на секциите е казано, че не са подписани
от членовете на съответните секционни избирателни комисии. Може
би тук трябва да уточним по отношение на подписването от
председател, заместник-председател и секретар, защото това са
лицата, които подписват, след което се подпечатват протоколите. За
по-голяма точност, да отстраним тази неточност, която е вписана.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колега Сидерова, само в „относно” сте
пропуснали да изброите всички решения, срещу които е жалбата,
останало е само първото.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Аз нямам някакви забележки по

същество, единствено не ми е ясно в същината на въпроса защо
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Районната избирателна комисия – Ловеч, е приела, че е така и на
какво основание. Не мога да разбера изречението, че в отличие от
Районната избирателна комисия – Ловеч, приемаме, че действително
предоставените на представителите на коалицията копия от
протоколите са подписани от членовете на съответните секционни
избирателни комисии и върху тях не са положени печати на СИК.
Тоест те са приели, че е така.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Районната избирателна комисия –
Ловеч, е приела, че тъй като няма възражения, вписани в списъка на
лицата, които са получили копие от протокола, затова не е доказано,
че тези копия от протоколи, които са приложени към сигналите, са
получени в секционните избирателни комисии.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре. И другото, че Централната
избирателна комисия намира, че жалбата следва да бъде оставена
без уважени. А те са жалби, множествено число. То е дребно и
техническо, но има значение, защото нали пишем за всички
решения.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам едно питане. Тук, където се
изреждат номерата на решенията от 19 октомври на Районната
избирателна комисия – Ловеч, са подадени след прекратяване
дейността на секционните избирателни комисии, а именно „на 16
октомври 2014 г.”. Защо дейността на секционните избирателни
комисии се прекратява на 16 октомври?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, жалбите са подадени на 16
октомври.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Но като се чете така, излиза, че не
жалбите, а че дейността на секционните комисии се прекратява на 16
октомври.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, ще преместя датата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Принципно е права председателката, че
ние не пишем в диспозитивите какво задължаваме да прави
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Централната избирателна комисия, обаче тук считам, че добре му е
намерено мястото. Единствено, ако се съгласи докладчикът, аз бих
заменил думата „следва” с „ще” – констатираните недостатъци в
дейността на СИК ще да бъдат отчетени при обучението и
подготовката на членовете на секционните избирателни комисии за
следващи избори.
И другото – недостатъци в дейността на СИК, нарушения ли
имаме предвид или някакви опущения? Според мен не може да има
недостатъци в дейността на СИК. Да заменим „недостатъци” с
„нарушения” или „пропуски”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз считам, че
абсолютно целият абзац трябва да отпадне и съм абсолютно
съгласен с предложението на председателя, тъй като това е решение
и не се обяснява на някого какво ще направим в бъдеще и т.н. Така
че този абзац целият според мен трябва да отпадне. Аз правя
предложение да отпадне целият абзац.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега

Баханов. Колеги, други предложения? Не виждам, колеги.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да кажа какво съм
възприела и записала, да не би да съм пропуснала нещо?
В третия абзац на стр. 1 ще разместя датата 16 октомври и ще
стане „подадени са на 16 октомври 2014 г.” и в този смисъл ще се
редактира и изречението.
Във втория абзац на стр. 2 под изброяването на номерата на
секциите вместо „членовете” ще стане „от председателите,
заместник-председателите и секретарите на съответните СИК”.
В първия ред на следващия абзац става „жалбите следва да
бъдат оставени”, в множествено число.
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Второто изречение на този абзац ще стане: „Отпаднал е
интересът от предприемане на съответните…”
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Не, да звучи така: „Не могат да
бъдат предприети поисканите в тях и в жалбата действия срещу
членовете на СИК”. Защото горе се каза защо не могат – защото са
разпуснати.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колега Сидерова, в абзаца, който казахте,
че „жалбата” става „жалбите”, по-надолу пише „след обнародване на
сайта на РИК”. Не е ли по-правилно „след публикуване на сайта”
(или на интернет страницата) на РИК.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, „публикуване”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, аз мисля, че поставеният
въпрос от колегата Ивков се нуждае от дискусия, а с поставения
въпрос от колегата Цачев преминахме на абсолютно друга тема.
Така че е хубаво да се върнем към поставената тема за дискусия от
колегата Ивков дали Централната избирателна комисия може да
наказва членове на районни или секционни комисии за времето, през
което са били длъжностни лица по смисъла на закона и са
извършили някакви нарушения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Страхувам се, че се смесват две теми. Аз
съм съгласен с доклада по принцип. Въпросът е принципен – дали
можем или не можем да налагаме наказания, след като бъде
разпусната една комисия, за нарушения, извършени от членовете й
по времето, когато е съществувала. А иначе, за другото – доколко е
основателно и доколко не е, аз съм съгласен с мнението на
докладчика. Наистина това, че не е възразено непосредствено след
получаването им е индиция, че не е съществувало твърденото
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нарушение. Нека да отидем на тази плоскост и е по-елегантно, а не
да се позоваваме на това, че по принцип е недопустимо – това е
думата според мен, колега Златарева – да налагаме наказания на
членове, след като вече е разпусната комисията. По този начин ние
даваме един сигнал, че ще толерираме и ще бъде безнаказано всяко
противоправно отношение на членовете на секционни избирателни
комисии по време на тяхната дейност, ако не бъдат хванати точно в
тези дни, в които те действат. Че те действат два дни!
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.
Доколкото разбирам, тъй като в момента сме в процедура на
разискване по конкретен проект на решение, вие не възразявате
срещу това решение. Въпросът, който повдигате, както Вие
правилно определихте, е принципен. Колеги, аз ви предлагам като
такъв да бъде поставен отделно на обсъждане като точка в дневен
ред, а сега да се концентрираме върху конкретния проект, срещу
мотивите в който, колега, доколкото разбрах, Вие нямате нищо
против.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да разбирам ли, че предлагате и
второто изречение на този абзац да отпадне?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, достатъчно добре е мотивирано
решението и без това. Навлизаме в една тема, която ще предреши
евентуално бъдещия ни дебат.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Продължавам

нататък.

Имаше

предложение да отпадне и второто изречение на следващия абзац.
Защото аз не възприемам отпадане на целия абзац.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, че в
разискванията постигнахме съгласие по много от предложените
промени. Колегата докладчик обобщи промените, които приема.
Постъпи предложение обаче, което ще поставя отделно на гласуване
– то е абзац трети отдолу нагоре преди диспозитива, доколкото
постигнахме съгласие изречение второ да отпадне, аз подлагам на
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гласуване и постъпилото предложение изречение първо също да
отпадне, тоест целият абзац да отпадне.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 6 (Емануил Христов,
Владимир Пенев, Метин Сюлейманов, Георги Баханов, Йорданка
Ганчева и Мария Бойкинова) против – 9 (Румяна Сидерова, Росица
Матева, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, и Ивайло
Ивков).
Колеги, не се приема това предложение.
Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на
решение ведно с всички останали корекции, направени в зала, моля
да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова); против - 1 (Георги Баханов).
Колеги, това е Решение № 1377-НС.
Колеги, с това изчерпихме тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следваща – проект на решение относно
предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК –
Родопи. Заповядайте, колега Сидерова.
Точка

3.

Проект

на

решение

относно

предсрочно

прекратяване на пълномощията на член на Общинската избирателна
комисия – Родопи.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектът е с №
1364 във вътрешната мрежа. Още през 2013 г. е постъпило
предложение за извършване на замяна в Общинската избирателна
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комисия – Родопи, от името на Коалиция за България. Към онзи
момент ние не сме извършили прекратяването на пълномощията.
Предложението е било с оглед на това, че едно от лицата – Даниела
Пехливанова, е извън страната. През 2014 г. отново е изпратено
писмо от коалицията с предложение за извършване на замяна, в
което е отразено, че лицето продължава да не посещава заседания и
молят да бъде извършена тази замяна. Към 19 март ние сме
изпратили писмо до комисията, което те са получили, но за
съжаление тогавашният председател на Общинската избирателна
комисия не е предприел никакви мерки. С дата 25 ноември
получихме отново писмо от Общинската избирателна комисия –
Родопи, вх. № МИ-15-310 от 25 ноември 2014 г., с което ни пишат на
кои заседания през 2013 г. е отсъствало лицето Даниела Петрова
Пехливанова, както и че лицето и през 2013 г. продължава да е извън
страната. Приложили са ни и копия от присъствените листове за тези
заседания. Вижда се, че през 2012 г. Пехливанова не е присъствала
на 13 заседания, през 2013 г. не е присъствала на всичките заседания
и понастоящем продължава да не се явява.
Поради това аз считам, че е налице основание за предсрочно
прекратяване на пълномощията на Даниела Пехливанова. Досега не
сме писали такова решение. Основанията си аз черпя както от чл. 57,
ал. 1, т. 6, която ни дава такива възможности, така и от чл. 82, ал. 1, в
която изрично е написано, че след влизане в сила на решението за
предсрочно

прекратяване

на

пълномощията

Централната

избирателна комисия взема решение за назначаване за член от
резервите. В първото предложение, което е направено, са били
представени необходимите документи, но тъй като то е правено
отдавна, в този период, след като прекратим пълномощията и докато
влезе в сила решението за прекратяване, тъй като ние няма да
връчваме на лицето съобщение, а ще бъде обявено на нашия сайт и
текат общите правила, няма никакви други специални правила (аз
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съм извадила аргумента от тези два текста), ще уведомим
съответната партия да ни изпрати и декларация по чл. 80 от
Изборния кодекс, тъй като наличната е по чл. 16, ал. 2 от отменения
Изборен кодекс. И със следващо решение вече ще назначим друг
член на мястото на освободения. С това решение само прекратяваме
пълномощията.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, моля да се запознаете с предложения проект на решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма изричен текст, но в чл. 82, ал. 1
пише, че след влизане в сила на решението за предсрочно
прекратяване на пълномощията по чл. 51, ал. 1, което вече е едно
индиректно препращане към този текст – и за основанията, и за това,
че трябва да има решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ивков, в чл. 57, ал. 1, т. 6, където
са

правомощията

на

Централната

избирателна

комисия

да

освобождава членове на ОИК и на РИК, ни препраща към чл. 51, ал.
2, където т. 6 е основанието, когато в три поредни заседания член
отсъства по неуважителни причини.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги. Беше
изяснено.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз възприемаме предложението в
текста, който е „на основание” да добавим и чл. 51, ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 82, ал. 1. Няма пречка.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колеги.

Други? Не виждам. Колеги, закривам разискванията.
Който е съгласен с така предложения проект на решение
ведно с допълнението, направено в зала, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова).
Колеги, това е Решение № 1378-МИ.
Продължаваме

със

следваща

точка

от

дневния

ред.

Заповядайте, колега Сидерова.
Точки 4 и 5. Проект на решение относно подлежащите на
съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали
при произвеждане на предсрочни избори от същия вид; Проект на
решение относно съхранение, архивиране и унищожаване на
изборни книжа и материали от произведени избори за народни
представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове
на Европейския парламент от Република България, избори за
общински съветници и кметове и референдуми.
РУМЯНА СИДЕРОВА: По точки 4 и 5 съм качила във
вътрешната мрежа два проекта решение. Единият е с № 1363,
другият е с № 1361. И по двата проекта онзи ден ви докладвах, че с
оглед постъпили питания от областните управители намирам
необходимост да се вземат тези решения, поради което предлагам те
да останат за първото заседание другата седмица, а утре, 28 ноември,
от 9,30 ч. групата по принципните решения и методическите
указания, както и които колеги желаят, тъй като въпросът е много
съществен, да заповядат в залата, за да обсъдим тези проекти. Това
са моите виждания, аз онзи ден се обосновах, че те са необходими с
оглед на това точно кога се унищожават, точно кои книжа, особено
при предсрочните избори, и какво трябва да се запази за срока, за
който се пазят изборни книжа от общи избори. За първи път ще
имаме такива решения, затова моля групата утре да се събере, аз да
си кажа съображенията, вие да помислите и да кажете вашите.
Колкото повече погледа има, толкова по-добре.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Сидерова. Отлагаме точки 4 и

Благодаря,

колега

5 от дневния ред за точки от

следващото ни заседание.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Връщам се на предишната точка, сигурно
докладчикът го е взела предвид, но имаме искане и доколкото
разбирам, сме сезирани с прекратяване и назначаване на нов член на
комисията. Правилно не сме назначили, защото чакаме да влезе в
сила, но според мен просто трябва да си го запишем, защото ние не
трябва да бъдем отново сезирани. Тоест веднага щом влезе в сила
това решение, трябва да приемем ново решение. Само го напомням.
РУМЯНА СИДЕРОВА: То има и подготвено такова решение,
само че не ви го докладвам, защото това решение трябва да влезе в
сила.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Значи е взето предвид?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме
със следваща точка от дневния ред - докладна записка относно
изработване на визитни картички. Колега Солакова, заповядайте.
Точка 7. Докладна записка относно изработване на визитни
картички.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното и
на по-предишното заседание бяха предложени два проекта на
визитни картички на вниманието на Комисията. Принципно останах
с впечатление, че се ориентираме към втория проект, който е
публикуван за предишното заседание, с трикольора най-отгоре. И
тъй като ще се различават визитните картички на членовете, ако
възприемем този проект, в случай че го направим, предложението е
за всички членове на Централната избирателна комисия да се

22
изработят нови визитни картички по 200 броя, а на служителите в
администрацията – по 100 броя.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Предлагам половината от броя
на картичките, които всеки от нас получава, да бъдат на български
език и отзад да бъде празно. Другата половина да бъде на английски
език и отзад да бъде празно. Защото това обръщане на английски и
на български ми е малко неизискано и ми е една стара практика от
съветско време. Така че е хубаво картичката отзад да бъде бяла.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, въз основа на разискванията
допълнително ще бъде изготвен списък. Да приемем принципно
решение с одобряване на този проект като дизайн в рамките на тези
бройки най-много, а който има желание да са по-малко, ще бъде
уточнено.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев).
Колеги, разбрах току-що, че има предложения за включване
на нови точки в дневния ред. Заповядайте, колега Солакова, за да ги
подложа на гласуване.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с гражданските
договори за архивиране, се оказа, че не е предвидено авансово
плащане. С оглед на периода и като се има предвид, че е извършена
една голяма част от дейността по обработка на документите, особено
тези, които са за Европейски парламент в 2009 г. са почти готови,
предлагам ви да гласуваме в дневния ред да се включи точка справка
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относно извършената работа към 26 ноември 2014 г. във връзка със
заповед за архивиране от 31 октомври 2014 г. – справката е
публикувана във вътрешната мрежа, и да одобрим предложените
проекти на допълнителни споразумения към гражданските договори,
за да може да бъде предвидено и авансово плащане въз основа на
приета работа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който
е съгласен това да бъде нова точка 11 в дневния ред, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев).
Заповядайте, колега Солакова, да предложите още една точка
в дневния ред.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, след приключване на
предишното заседание ви докладвах за извършен разход от колега
във връзка със заплатена сума на „Паркинги и гаражи”, Център за
градска мобилност, при и по повод изпълнение на служебни
задължения. Поради допусната грешка от страна на служителите,
обслужващи паркинга, който ползва и Централната избирателна
комисия, предлагам да включим точка в дневния ред и ако може
веднага да се подложи на гласуване за възстановяване на сумата,
платена от колегата Ивайло Ивков на 24 ноември 2014 г. в размер на
75 лв. на Център за градска мобилност – ЕАД, с посочен ЕИК в
документа за платежното.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, който е съгласен да включим тази точка в дневния ред, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен
Цачев).
Колеги, който е съгласен да вземем протоколно решение
Централната избирателна комисия да покрие посочената сума, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен
Цачев).
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред.
Точка 8. Докладна записка относно предпазни средства за
работа с видеодисплеи.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представям ви всъщност
труда на госпожа Ганчева. Това е докладна записка от директора на
дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-104 от 26 ноември 2014
г. Както ви казах, колегата Ганчева извърши проучване заедно с
директора на дирекцията относно прилагането на Наредба № 7 от 15
август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при работа с
видеодисплеи, издадена от министъра на труда и социалната
политика и министъра на здравеопазването. С докладната се
предлага и в изпълнение на Вътрешните правила за трудовия ред,
мисля, че имаме и протоколно решение веднага с приемането или
след приемането на Вътрешните правила, в които в чл. 10
предвидихме, че на членовете на Централната избирателна комисия
и на служителите в администрацията трябва да бъдат осигурени в
изпълнение на задължението на всеки работодател за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на работните места да
осигури преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на
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лицата, работещи с видеодисплеи, и при установяване при тези
прегледи на необходимост от корекция на зрението да се осигурят
средства от работодателя на членовете на Комисията и на
служителите в администрацията.
Предложението, както виждате в докладната, е за членовете
прегледите да бъдат извършени в Университетска болница
„Лозенец” по преценка, разбира се, и по желание на колегите. И в
тази връзка и всеки един служител от администрацията да извърши
преглед и да установи състоянието на зрението, както и
необходимостта от корекция. При представяне на съответните
предписания от здравните органи да се осигурят средства в размер
до 800 лв. за член на Централната избирателна комисия и до 500 лв.
за служител от администрацията. Мисля, че следва да направим
корекция и да бъде абсолютна сума, за да не се налага допълнително
да бъде решавано, а именно в размер на 800 лв. за член на ЦИК и на
500 лв. за служител от администрацията, разбира се, ако не приемем
да е еднаква сумата за членовете и за служителите. Това – едно.
И второ, на този етап не се предлага и не знам дали ще
дискутираме по въпроса относно разходи по осъществяване на тези
очни прегледи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз предлагам да бъде
еднакъв размерът и за служителите от администрацията, и за
членовете на Комисията, като заплащането на тези средства, в
случай че Централната избирателна комисия одобри, да бъде след
представяне на съответните рецепти и фактури. Естествено до този
размер, определен от Централната избирателна комисия.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Ганчева. Заповядайте, колега Цачев.

Благодаря,

колега
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, мисля си, че сумата,
която ще се приеме като размер, трябва да е определена във времето
– за какъв период е, за година, за две, за три, за четири. Това – от
една страна. От друга страна, тази сума трябва да бъде разбита по
отношение на рамките и по отношение на стъклата там, където се
налага да се ползват и рамки и различни видове стъкла с диоптри,
които се поставят на тези рамки.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във времето с оглед на
финансовото отчитане може би следва, но тъй като работодателят е
задължен при постъпване на работа, при започване на работа или
при извършване на оценка, че работните места изискват работа с
такива очила поради естеството на работа, може би е добре. Но от
друга страна, ако до края на годината някои от колегите не успеят да
представят необходимите документи, не би трябвало да се погаси
това право в началото на следващата година. Така че предложете
конкретен срок. Аз в момента нямам предложение.
А по отношение на времето, за което се предвиждат такива
средства, трябва да се има предвид може би разпоредбата на чл. 9,
ал. 1 от Наредбата, че работодателят осигурява преглед на очите и
оценка на състоянието на зрението на лицата един път на три години
за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили
40 години – това е т. 2 – и при оплакване от смущения на зрението,
които могат да се дължат на работа с видеодисплей, независимо от
този срок.
Тъй като нормативният акт определя условията и реда за
извършване на прегледите и задължението на работодателя за
осигуряване на средства или за възстановяване на извършените
разходи, предлагам в този смисъл да приемем да одобрим, че до
размера, представен с фактура и с касов бон, извършен за разход
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след преглед при очен лекар, но не повече от 800 лева както за
членовете на Централната избирателна комисия, така и за
служителите от администрацията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. След
разискванията беше прецизирано предложението. Други колеги?
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, предложението на господин
Цачев беше малко по-различно. Става въпрос за какъв срок не да се
извърши прегледът, защото прегледът е едно, а да си вземеш очила –
е друго. Тоест за колко време важи от момента, в който си вземеш
очила, следващите очила евентуално. Трябва да ви кажа практиката
в „Информационно обслужване”, когато работех там, беше година и
половина. Може да се преглеждаш всяка година, може да се
преглеждаш на три години веднъж, но очила можеш да си купиш в
рамките на една година и половина, не в по-кратък срок. Това
предполагам, че имаше предвид господин Цачев. Но във всеки
случай не е имало практика да бъде разделено стъкла с рамки.
Фактурата е обща по принцип, като се дават очила.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Колеги,

аз

съм

съгласна

с

докладчика по отношение на срока, за който ще определим, тъй като
ние каквото и решение да вземем, аз мисля, че срокът си е
нормативно

определен.

Естествено

мисля,

че

никой

от

администрацията или от членовете на Комисията няма да си позволи
да прави разход всеки месец за очила.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румяна Сидерова).
Благодаря.
Колеги, за пълнота и за протокола, моля за извинение,
сутринта, когато ви представих колегите, които отсъстват по
обективни причини, пропуснах колегата Андреев, който преди два
дена ме уведоми, че в четвъртък сутрин ще отсъства по обективни
причини, но той съумя да дойде в рамките на редовното заседание.
Прощавайте и Вие, колега Андреев, че Ви пропуснах.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклад
относно изплащане на възнаграждения. Започваме с ОИК –
Стамболийски. Заповядайте, колега Сюлейманов.
Точка 9. Доклад относно изплащане на възнаграждения на
ОИК – Стамболийски и ОИК – Твърдица.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-15-315 от 26 ноември 2014 г. е
постъпило

искане

от

Общинската

избирателна

комисия

–

Стамболийски, за заплащане на възнаграждение съответно за
дежурство на членове на Общинската избирателна комисия, дадено
на 13 ноември 2014 г., и за проведено заседание на 17 ноември 2014
г.
Дежурството на 13 ноември е във връзка с подготовка на
необходимата документация за заседанието, което е проведено на 17
ноември. Присъствали са секретар и двама членове. Заседанието е
проведено, както ви казах, на 17 ноември 2014 г. На това заседание
са прекратени пълномощията на общинския съветник Никола
Хаджийски като първа точка от дневния ред на заседанието, а като
втора точка от заседанието на основание чл. 30, ал. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация е обявен
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следващият за избран от съответната листа за общински съветник.
Присъствали са 16 членове, от които: председател, заместникпредседател, секретар и 13 членове.
Предлагам,
възнагражденията

колеги,
на

да

членовете

одобрим
за

изплащането

даденото

дежурство

на
и

проведеното заседание на Общинската избирателна комисия –
Стамболийски.
ПРЕДС.
Сюлейманов.

ИВИЛИНА
Колеги,

АЛЕКСИЕВА:

коментари,

Благодаря,

предложения?

Не

колега
виждам.

Закривам разискванията.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка
– колегата Ивков относно изплащане на възнаграждение на ОИК –
Твърдица.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, постъпило с вх. № МИ15-309 от 25 ноември 2014 г. приложение към искане с изх. № 65 от
25 ноември 2014 г. от Общинската избирателна комисия – Твърдица,
за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 18
ноември 2014 г. Приложен е протокол от заседанието, приложено е
писмо, от което е видно, че то е следвало да се проведе, за да се
прекратят пълномощията на кмета на кметство Бобов дол, община
Твърдица,

Василка

Георгиева

Ганчева.

Имаме

списък

с

присъстващите, който макар и да не е заверен, от протокола е видно,
че са били същите, а именно: заместник-председател, секретар и 13
членове на комисията.
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Предлагам ви да одобрим искането, тъй като преписката е
окомплектована,

налице

са

необходимите

документи,

които

показват, че е било наложително и че е проведено въпросното
заседание. Изплащането да се извърши от държавния бюджет.
ПРЕДС.
Колеги,

ИВИЛИНА

коментари,

АЛЕКСИЕВА:

предложения?

Не

Благодаря,
виждам.

колега.
Закривам

разискванията.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна
Сидерова).
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклади по писма. Колегата Сидерова е първи докладчик.
Заповядайте, колега Сидерова.
Точка 10. Доклади по писма.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, с вх. № ПВР-08-1 от 26
ноември сме получили писмо от Софийски районен съд –
Наказателно отделение, 95-ти състав, с искане да им изпратим
информация относно адреса, посочен за контакт от инициативен
комитет за издигане на кандидатура за президент на Република
България Светослав Емилов Витков при подаване на заявлението за
регистрация, както и копие от решение за регистрация и дали този
адрес е бил актуален към 16 май 2012 г. Не съм написала писмения
отговор, но предлагам да им изпратим копие от решението за
регистрация и адреса за контакти – ако пазим заявлението, и копие
от заявлението, в което има адрес и лице за контакти – и да им
отговорим с писмото, че по-нататъшна информация не се събира в
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Централната избирателна комисия, тъй като няма задължение по
закон съответните инициативни комитети да ни уведомяват за
техните адреси след приключване на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката. А 16 май е и след датата на
встъпване във функции на избрания президент. Писмото е рутинно и
мисля, че може да бъде одобрено, макар че го нямам в писмен вид.
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,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова).
Благодаря. Продължаваме със следващ докладчик – колегата
Сюлейманов.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо от Общинската избирателна комисия – Каспичан, с наш вх. №
ПВР-06-9 от 21 ноември 2014 г. В изпълнение на наше Решение №
1369-ПВР/МИ те ни уведомяват за преместването на изборни книжа
и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент
на Република България, общински съветници и кметове на 23
октомври и на 30 октомври 2011 г. Към писмото са приложили
протокол от извършените действия.
За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на колегата
Сюлейманов. Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо,
което е подготвено от колегата Цанева, № 2426. Това е във връзка с
докладвано от нея писмо в заседанието на 26-ти от Българско
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сдружение за честни избори и граждански права по повод искането
на

ученици

от

Професионална

гимназия

по

електроника,

електротехника и автоматика – София. Тя е провела телефонен
разговор, както решихме с протоколно решение, ще бъдат две групи
от по 12 ученика и всъщност предложението е да го приемем така,
както е посочено в писмото, на тези дати, за да не бъде по-голяма
групата от ученици, които да посетят Комисията. Датите са 2
декември и 3 декември от 10 до 12 часа, като в писмото, което е
подготвено, освен че ги уведомяваме, че приемаме посещението на
тези две групи на посочените дати, ги уведомяваме, че ще поканим
представители на „Информационно обслужване”. Така че ако
гласуваме това писмо да бъде изпратено, трябва съответно да
поканим и представители на „Информационно обслужване” за тези
две дати.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Докладва колегата Матева, защото очевидно колегата Цанева не е
успяла след сериозния проблем, който имаше да решава сутринта, да
дойде на заседанието.
Колеги, откривам разискванията. Моля за вашите становища.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Гледайки писмото, си мисля, че то беше
адресирано до нас от друго лице, а тук в отговора господин Пачиков
е адресат. Самото искане беше сканирано в предходното заседание,
нека да го погледнем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, писмото е подписано от
председателя на Българското сдружение за честни избори господин
Караиванов. Но тъй като е указано в самото писмо, че учениците ще
бъдат водени от Дончо Пачиков и е показан негов телефон за връзка,
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предполагам затова колегата Цанева го е адресирала до господин
Пачиков като лице, което ще извърши действието.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други
изказвания?
РОСИЦА МАТЕВА: Само да добавя, че трябва да бъде
информирана и професионалната гимназия.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

други

коментари? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така предложеното писмо, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев).
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, по време на заседанието токущо постъпиха две определения от Върховния административен съд.
Докладвам ви ги за сведение. Едното е с вх. № ЕП-08-135 от 27
ноември 2014 г. Определението е с № 14094 от 26 ноември 2014 г., с
което се прекратява производството пред петчленен състав по жалба
от Николай Петров Гацев като представител на „Синяка коалиция”.
Второто определение е с вх. № ЕП-08-134 от 27 ноември 2014 г.
Определението е с № 14087 от 26 ноември 2014 г. То отново е на
друг петчленен състав по същото искане-молба за отмяна на влязло
в сила решение. Също е прекратено поради липса на представителна
власт. И двете определения са с тези мотиви. Ще чакаме още 29
такива, надявам се.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

Колегата Солакова има думата.

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само искам да ви обърна
внимание, че във вътрешната мрежа е публикуван проект на
удостоверение за член на Европейския парламент. Моля да
разгледате проекта и след това ще помоля да се включи в дневния
ред, за да можем да преценим изпращаме ли на печатницата на БНБ
да се изготви това удостоверение съгласно одобрения проект.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-24 от 26 ноември 2014
г. от главния счетоводител на Народното събрание с приложени
документи относно разходите, извършени за сметка на Централната
избирателна комисия. В писмото се прави уточнение за общо
дължимата сума, разбита по отделни точки – за топлоенергия и
електроенергия и вода; на второ място, обслужване от служебния
офис; на трето място, изпратени изходящи писма и извършени СМРта по искане от страна на Централната избирателна комисия. И,
разбира

се,

съгласно

споразумението

дължимата

сума

по

споразумение като пета точка общо в размер на 7779 лева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
да одобрим изплащането на този разход, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Мария

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев).
Колеги, който е съгласен да включим нова точка 12 в дневния
ред по повод удостоверението за член на Европейския парламент от
Република България, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Мария

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев).
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Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх.
№ ЦИК-02-22 от 25 ноември 2014 г. Получихме отговор от господин
Дойчинов от Народното събрание във връзка с нашето искане да ни
предоставят информация за параметрите на сървъра на Централната
избирателна

комисия.

Спомняте

си,

че

по

искане

от

Администрацията на Министерския съвет в срок до петък, 21
ноември, трябваше да предоставим тази справка с оглед на
предоставени от Министерския съвет програмни продукти на
Централната избирателна комисия. Имахме протоколно решение в
момента, в който получим отговор от Народното събрание, да
изпратим исканата справка на Администрацията на Министерския
съвет. Направихме го на 25 ноември 2014 г. – предоставени са ни
данни за параметрите на сървъра на Централната избирателна
комисия.
Докладвам

ви

за

сведение

и

приемно-предавателния

протокол, както председателят на Централната избирателна комисия
ни уведоми на предишното заседание. На 25 ноември 2014 г. сме
получили допълнително стая № 46. Приемно-предавателният
протокол е за приемане на ключа. Не са направили предложение за
подписване на допълнително споразумение към споразумението с
Народното събрание. Аз също в момента не правя такова
предложение, защото считам, че фактическото изпълнение и тези
извършени действия са достатъчни към момента.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви, помолих тази оферта
също да бъде публикувана във вътрешната мрежа, с вх. № ЦИК-0825 от 26 ноември 2014 г., но моята идея беше в днешна папка да се
намират и двете оферти, които сме получили на 25 и на 26 ноември,
за обзавеждане на зала № 42, в която се провеждат заседанията на
Централната избирателна комисия. Моля да ми помогнете с оглед на
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принципното решение, което Комисията е приела на заседание, на
което явно не съм била, по получените оферти правим ли искане до
Народното събрание, за да ги уведомим и да поискаме съгласието за
извършване на промените в зала № 42?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, доколкото не ме
лъже паметта, всъщност ние нямаме такова протоколно решение. На
този етап ние извършваме само проучване, за да видим какви са
цените, какви са възможностите. Едва след това да обсъдим дали
изобщо ще предприемаме някакви действия и кога.
Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувано заявление от господин Цонковски с вх. № ЦИК-99-176
от 26 ноември 2014 г. Господин Цонковски едностранно прекратява
трудовия си договор с Централната избирателна комисия на
основание чл. 327, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда поради влязло в
сила

решение

на

Административен

съд

–

София-град,

и

възстановяването му на държавна служба по предишна месторабота.
Предоставя трудовата книжка за оформяне съгласно действащите
разпоредби на Кодекса на труда. Колеги, право на служителя е без
предизвестие да прекрати трудовия си договор, считано от 1
декември 2014 г. Знаете, че по сключен трудов договор ТД-05 от 28
юли

2014 г. служителят заема длъжността главен експерт в

администрация

на

Централната

избирателна

комисия.

По

длъжностна характеристика изпълнява функции на служител
„Човешки ресурси”, както и функции по осъществяване на
предварителния финансов контрол в Централната избирателна
комисия. Доколкото ми е известно, с оглед на това, че тази седмица
и директорът на дирекцията отсъства в четвъртък и петък, колегата
Желязков ще прекъсна отпуска си, за да бъде на работа на 28
ноември, в петък, за да приеме документите от колегата Цонковски
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и, разбира се, да може да се прекрати трудовото правоотношение и
да бъде оформена трудовата книжка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с
току-що

направеният

доклад

господин

Цонковски

от

администрацията на Централната избирателна комисия е поел
ангажимент всички възложени му задачи до този момент да бъдат
изпълнени към петък, 28 ноември, а именно: подготовка на
проектите на длъжностни характеристики за вакантните позиции в
Централната избирателна комисия, предложенията за процедурите,
по които ще се осъществи подборът с варианти, за да може
Централната избирателна комисия да вземе съответните решения.
Също така господин Цонковски извършва опис на досиетата в
качеството му на главен експерт в „Човешки ресурси”, така че те да
бъдат предадени и приети по опис. Поел е ангажимент и преписки,
които са му разпределени от колеги, също да бъдат довършени до
петък.
Благодаря. Колеги, продължаваме със следващ докладчик в
тази точка – колегата Грозева. Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моят доклад не беше в точка „Доклади
по писма”, а в „Разни”, но след като сте ми дали думата, искам да
запозная Комисията, че във връзка със закупуване и монтаж на
система за електронно гласуване във вторник след заседанието се
състоя среща с експерта от Народното събрание от дирекция
„Информационни и комуникационни системи”

госпожа

Мая

Вълканова – вие я познавате, това е дамата, която ни представи
офертите преди десетина дни. Тя прие да изготви подробно
техническо задание. Срещата се състоя в кабинета на председателя в
присъствието на секретаря на Комисията. Госпожа Вълканова обеща
до утре, петък, да подготви заданието, което ще бъде качено във
вътрешната мрежа с цел запознаване на Комисията с направената
оферта и предложения и съответно обсъждане в зала.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам. Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа на вашето
внимание съм предложил три писма. Едното е с № 04-02-520 от
Първо районно управление „Полиция”, с което предоставяме
исканата страница и обясняваме със стандартния текст как можем да
ги снабдим с оригинала.
Следващото е с наш вх. № ЕП-04-02-519. То е малко пообемно, много документи, които се изискват. Не сме ги описали,
написали сме „Приложение съгласно текста”, защото са близо 19
приложения. Няма пречка да ги приложим според мен. Искат се
всички документи, приложени от съответната коалиция от партии.
Също предлагам да го изпратим.
И третото е с

№ ЕП-04-02-518 до отдел „Досъдебно

производство” отново с разяснения и с изпращане на исканите
документи. Стандартно писмо. Като не посочвам имена и данни на
членовете на Централната избирателна комисия, а казвам, че те са
достъпни

на

интернет

страницата

и

при

необходимост

за

призоваване могат да го сторят чрез Централната избирателна
комисия.
Предлагам, ако няма забележки, да гласуваме писмата на
блок, както досега сме правили.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, предложения, коментари? Не виждам. Подлагам ан блок на
гласуване предложените писма.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев).
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Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
граждански договори по повод архивирането. Заповядайте, колега
Солакова.
Точка 11. Доклад по граждански договори.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикуван проект на допълнително споразумение с наименование
„Анекс към договор за архивиране”. Предоставеният пример е по
отношение на допълнително споразумение към договора на госпожа
Снежана Велкова. Както ви казах, принципното ни решение още
преди сключване на гражданския договор беше за срок до 15
декември за извършване на обработката на документите от
европейските избори в 2009 г. и на всички документи, получени от
секциите извън страната от изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г. За целия този период дължимото възнаграждение
да бъде изплатено на два пъти – авансово и окончателно. Но
сключените граждански договори не сдържат такава клауза за
съжаление. Поради това ви предлагам да гласуваме допълнителните
споразумения. С този анекс да се предвиди изплащане авансово до
31 ноември в размер на 40% от възнаграждението по всеки един
договор въз основа на приета работа за този период от време.
Справката за приемане на работата е публикувана.
Предлагам да одобрим, от една страна, проектите на
споразумения и на второ място, да одобрим приемането на работа
съгласно справка за извършената работа към 26 ноември.
Техническата обработка на документите от изборите за Европейски
парламент през 2009 г. е приключена, очаква се финално да се
изготвят всички необходими документи по Закона за националния
архивен фонд от експерта-архивист към Народното събрание
госпожа Колева. В момента продължава обработката на документите
от секциите извън страната.
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Моля предложението ми да бъде подложено на гласуване
едновременно.
ПРЕДС.

МАРГАРИТА

ЗЛАТАРЕВА:

Колеги,

първо

предлагам да се гласува анексът към договорите, който е еднакъв за
всички договори и е представен като проект на анекс.
Моля, който е съгласен, да гласуваме този анекс на
договорите с оглед на 40% авансово изплащане. Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Маргарита
Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев).
Предлагам да се гласува справката за извършена работа на
четиримата. Добре е написана, посочени са какви архивни единици
са обработени.
Който е съгласен, моля да гласува тази справка за приемане
на работата до този момент.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Маргарита
Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев).
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Следваща точка от
дневния ред това е удостоверението на избрания вече отдавна, но
изпратен от нас в Европейския парламент нов депутат. Госпожа
Солакова има думата.
Точка 12. Проект на удостоверение за член на Европейския
парламент от Република България.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
изготвеният проект на удостоверение за обявения за член на
Европейския парламент господин Андрей Новаков на мястото на
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Томислав Дончев. Както знаете, въз основа на приета оферта от
Централната избирателна комисия след изборите за Европейски
парламент всички удостоверения бяха изготвени в печатницата на
БНБ. Виждам, че в папка „Заседания” е публикувана офертата на
печатницата с изходящ номер от 20 юни 2014 г. Единичната цена за
брой е 35 лева.
Предлагам ви да гласуваме и да изпратим с приложен проект
на удостоверение до печатницата и да кажем, че съгласно оферта от
20 юни за единична цена 35 лева.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, чухте предложението. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна
Сидерова).
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че не е много
коректно в така одобрената от нас изборна книга за настоящото
удостоверение да бъде изписано „избра”. По-скоро удостоверение на
член на Европейски парламент или нещо такова. Предлагам, но не
мога да преценя доколко е възможно с протоколно решение да
изменим нашата изборна книга.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване постъпилото предложение от колегата Ганчева с
протоколно решение да решим в конкретното удостоверение думата
„избран” да отпадне. Съобразно и нашето решение № 1374-ЕП от 24
ноември 2014 г.
Колегата Златарева иска думата.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, едно е удостоверението
да гласи „обявен за избран”, разбира се, че е неправилно, но така
както е написано удостоверението „за избран член”, ние не можем
да пишем само удостоверение за член. Защото ние не сме
Европейският парламент да издаваме такива удостоверения, ние сме
Централната избирателна комисия и ние го обявяваме само този
член. И така както е написано, изобщо не излиза, че ние сме го
избрали. Ясно е, че той вече е избран на изборите на 25 май и само
просто ние казваме, че на избрания член му даваме удостоверение.
Ако падне „за избран”, излиза че ние създаваме този член.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, колеги, но той не е бил
вече избран на изборите на 25 май, бил е избран друг, а ние реално
тепърва го обявяваме за избран. Защото друго лице е било избрано.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, подлагам на гласуване постъпилото предложение в
конкретното удостоверение № 18 по повод лицето, обявено за член
на

Европейския

парламент

с

Решение

№

1374-ЕП,

в

удостоверението думата „избран” да отпадне.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 3 (Ивилина Алексиева,
Росица Матева, Йорданка Ганчева); против - 11 (Маргарита
Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,

Мария

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова).
Колеги, не се приема това предложение.
Колеги, подлагам на гласуване изготвеното удостоверение
съобразно образеца на изборната книга. Колеги, който е съгласен,
моля да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна
Сидерова); против – 2 (Росица Матева, Йорданка Ганчева).
Колеги, продължаваме със следващия доклад. Заповядайте,
колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в справката за извършената
работа по архивирането има една забележка относно намерени
документи сред документите от секционните избирателни комисии,
а именно една лична карта и документи, предназначени за дирекция
„Бюджет и финанси”, годишния финансов отчет, и декларации във
връзка с българско гражданство са намерени. Предлагам ви личната
карта да бъде изпратена до Министерството на вътрешните работи, а
документите по точка 2 – до Министерството на външните работи.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в
разискванията.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).
Колеги, позволете и на мен два бързи доклада в точка
„Разни”.
Колеги, във вътрешната мрежа има папка „Поздравителни
картички”. Аз ще ви моля, колеги, за следващото заседание да се
запознаете с вариантите на текст на поздравителни картички и
списъка на адресатите на поздравителните картички с оглед
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актуализация и допълнение. Казвам към днешна дата, че във връзка
с назначаване на нови областни управители така или иначе този
списък трябва да бъде актуализиран. Обръщам се с молба към вас за
евентуално пропуснати адресати, с които Централната избирателна
комисия би следвало да допълни този списък, за следващото
заседание.
Вторият доклад, който искам да направя, колеги, е във връзка
с проведена среща с представители на Министерството на
финансите, а именно с главния счетоводител и с държавния експерт
в дирекция „Финанси и счетоводство” на Министерството на
финансите. Тази среща е във връзка с изпратено писмо от
Централната избирателна комисия за подпомагане процедурата по
подбор на главен счетоводител. Колеги, искам да ви информирам, че
Министерството на финансите ще окаже пълно съдействие на
Централната избирателна комисия, в момента подготвят варианти на
въпроси за тест и интервю. Поеха ангажимент в първите дни на
следващата седмица да ни бъдат предоставени, за да може
Централната избирателна комисия да се запознае, както и с методика
и тежест на отделните въпроси и да подбере от тях и оттук насетне
да си свърши работата по подбор на главен счетоводител.
Колеги, има ли други доклади? Не виждам, колеги.
С това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия, свиквам следващото заседание следващия
вторник, 2 декември 2014 г., като за часа, колеги допълнително ще
ви уведомя.
(Закрито в 12,40 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
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