
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 152

На  4 декември 2014  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Организационни въпроси.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Доклади  по  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения.

Докладва: Росица Матева

3. Доклади по административни преписки.

Докладва: Севинч Солакова

4. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Ерхан 

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

Нейкова,  Мария Бойкинова Метин Сюлейманов,  Росица Матева  и 

Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Мария  Мусорлиева, Владимир  Пенев, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Румен Цачев и Таня Цанева.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  уважаеми 

дами  и  господа-членове  на  Централната  избирателна  комисия.  В 

залата присъстват 14 души.  Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 04 декември 2014 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

1. Организационни въпроси.

2. Разни.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения ви дневен ред?

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  ако  не  възразявате,  имам  да 

докладвам едни бързи доклади по актове.  Моля да бъдат включени в 

дневния ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, има ли други предложения?

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ако  ми  позволите,  във  връзка  с 

внесените докладни, колкото успеем, да разгледаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  си,  колега 

Солакова.

Има ли други предложения? Не виждам.

Колеги,  моля  гласувайте  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, като моля колегата Сюлейманов да брои гласовете.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир  Томов, Ерхан  Чаушев  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков.  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов.  Росица Матева, Румяна Сидерова );  против –   няма. 
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От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Румен Цачев, Владимир Пенев. Георги Баханов и Таня Цанева.

Дневният ред се приема.

Благодаря, колеги.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Организационни въпроси.

Колеги,  знаете,  че  ние  сме  в  подготовка  на  процедура  за 

наемане  на  главен  счетоводител  на  Централната  избирателна 

комисия.  Сега  обаче  сме  в  месец  декември  и  е  необходимо  да 

приключим и план-сметката за изборите за народни представители, 

произведени на 05 октомври 2014 г., а и цялата бюджетна година на 

Централната избирателна комисия 

В тази връзка, колеги, ви предлагам да сключим граждански 

договор  с  лицето  Петър  Йорданов  Господинов.  Виждате  неговата 

автобиография,  качена  е  във  вътрешната  мрежа.  Предлагам  ви 

договорът  да  има  следния  предмет:  да  предприеме  всички 

необходими  действия  по  отчитането  на  план-сметката  за 

произведените  на  5  октомври  2014  г.  избори  за  народни 

представители; проверка и евентуални корекции по план-сметката за 

произведените  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България  на  25  май  2014  г.;  изготвяне  на  годишен 

финансов  отчет  на  Централната  избирателна  комисия  и 

представянето  му  в  Министерството  за  одобрение,  включително 

проверка и уравняване на предоставените месечни отчети, както и 

предоставяне на месечни и тримесечни отчети от месец четвърти до 

месец дванадесети 2014 г. в Министерството на финансите.

Колеги,  предлагам  възнаграждението  по  гражданския 

договор,  което  да  се  изплати  на  господин  Петър  Йорданов 

Господинов, да бъде в размер на 1 500 лв.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, да 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир  Томов, Ерхан  Чаушев  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков.  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов.  Росица Матева, Румяна Сидерова ); против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Румен Цачев, Владимир Пенев. Георги Баханов и Таня Цанева.

Предложението се приема.

Благодаря.

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:

2. Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, докладвам ви постъпило писмо от район „Триадица“, 

с което ни изпращат в оригинал връчен акт № 68/13.10.2014 г.  за 

установяване на административно нарушение, съставен срещу БТВ 

Медия груп. Актът е връчен на пълномощник на представляващия 

медията с копие от пълномощното. Входящият номер на писмото е 

НС-07-116 от 02 декември 2014 г.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  за  прилагане  към 

административно-наказателната  преписка  и  изпращане  на 

съответния  областен  управител  за  издаване  на  наказателно 

постановление.

Следващият  доклад   е  за  писмо  с  вх.  №  НС-04-03-61  от 

3 декември  2014  г.  То  е  от  Министерството  на  регионалното 

развитие и благоустройството, Главна дирекция „ГРАО“, с което ни 

изпращат данни за настоящия и постоянен адрес на лицето Йордан 

Кирилов Цонев. Това също е поискано във връзка със съставяне на 

акт  за  установяване  на административно нарушение на основание 

наше решение.
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Следващият  доклад  е  по  писмо  с  вх.  №  НС-20-581  от 

3 декември 2014 г. С този входящ номер са постъпили възражения от 

Александър Стефанов, който е едноличен собственик и управител на 

Фокс  нюз  ЕООД,  по  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 18 от 27 септември 2014 г.

Докладвам  го  също  за  сведение  и  прилагане  към 

административно-наказателната преписка.

И  последният  ми  доклад  е  по  писмо  от  кмета  на  район 

„Средец“  с  вх.  №  НС-07-117  от  4  декември  2014  г.,  с  което  ни 

изпращат  оригинала  на  връчен  акт  за  установяване  на 

административно нарушение № 38 от 1 октомври 2014 г., съставен 

срещу Фокс медия АД. Актът е връчен на пълномощник на медията. 

Изпратен ни е в оригинал.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  прилагане  към 

административно-наказателната преписка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Използвам възможността само да ви отправя едно съобщение.

В  днешно  заседание  са  качени  материали,  които  ще 

разглеждаме на следващото заседание. Моля да обърнете внимание 

на  проект  за  документация  за  обществена  поръчка  за  самолетни 

билети на ЦИК, който да обсъдим на следващото заседание.

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по административни преписки.

Заповядайте, колега Солакова, да докладвате по следващата 

точка.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  пропуснах  изрично  да 

спомена точка в дневния ред: „Доклад относно извършен контрол 

при  унищожаване  на  печатните  форми  и  макулатурите  при 

изработването на бюлетините за изборите за народни представители 
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на 5 октомври 2014 г. и за частичните избори на 12 октомври тази 

година.

Ако  може,  тази  точка  да  влезе  в  дневния  ред  и  да  ви  я 

докладвам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Колеги, чухте предложение за допълнение на дневния ред.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир  Томов, Ерхан  Чаушев  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков.  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов.  Росица Матева, Румяна Сидерова );  против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Румен Цачев, Владимир Пенев. Георги Баханов и Таня Цанева.

Предложението се приема.

Моля, продължете с докладите си, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  деловодството  на 

Централната  избирателна  комисия  са  заведени  екземплярите  от 

протоколите, съставени при унищожаването, както ви докладвах, на 

печатните  форми  и  на  макулатурите,  съответно  на  3  декември 

2013 г.  –  в  печатницата  на  БНБ,  и  на  4  декември  2014  г.  –  във 

фабрика „Тракия дуропак“ в Пазарджик

На  03  декември  2014  г.  в  изпълнение  и  на  протоколно 

решение  на  Централната  избирателна  комисия  колегите  Росица 

Матева,  Йорданка Ганчева и аз присъствахме при унищожаването 

заедно  с  определените  длъжностни  лица  от  Министерството  на 

финансите със заповед на главния секретар от 05.11.2014 г.

Бяха унищожени печатните форми от завършените поръчки, 

използвани при отпечатването на хартиените бюлетини за изборите 

за народни представители на 5 октомври 2014 г. и на 12 октомври 

2014 г. – частичните избори за кметове.
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Аз  това  ви  го  докладвам  и  за  сведение,  и  за  одобрение, 

дотолкова,  доколкото  независимо  от  първоначалните  доклади  и 

първоначалните  протоколни решения на  Централната  избирателна 

комисия,  струва ми се  с  оглед  на  писмото  на  печатницата,  което 

бяхме  получили,  и  в  отговор  на  което  упълномощихме 

представители на Централната избирателна комисия, в писмото се 

сочеха само бюлетините за изборите за народни представители. Но 

предварителната подготовка беше и за частичните избори.

В този смисъл унищожаването на плаките на 3 декември и 

унищожаването  на  макулатурите  на  4  декември,  като  при  това 

унищожаване  присъствахме  аз  и  колегата  Мария  Бойкинова,  ще 

кажа, че 6 тона макулатура се унищожи днес в печатницата. Това е 

за изборите за народни представители и за частичните избори.

Докладвам го за сведение и за одобрение на нашите действия 

при съставянето на тези констативни протоколи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте доклада.

Моля за вашите коментари. Не виждам желаещи за такива.

Моля,  колеги,  гласувайте  направеното  предложение 

одобряване.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир Томов, Ерхан Чаушев  Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов.  Росица 

Матева, Румяна Сидерова ); против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Иванка Грозева,  Румен Цачев,  Владимир Пенев.  Георги Баханов и  

Таня Цанева.

Предложението се приема.

Колега Солакова, моля продължете със следващия доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, имам да докладвам няколко 

докладни записки от директора на Дирекция „Администрация“ във 

връзка  и  с  предишни  наши  протоколни  решения  и  направено 

проучване.
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С докладна записка към вх.  № ЦИК-09-100 от  17 ноември 

2014 г. – тази докладна е от 3 декември 2014 г.  – са представени 

получените  три  оферти  за  изработка  и  доставка  на  рекламни 

материали за  предстоящата  2015 г.  Офертите  са  публикувани във 

вътрешната мрежа.

С оглед на предложените артикули, както и с оглед на цената, 

директорът на Дирекция „Администрация“ – присъединявам се към 

това предложение – предлага Централната избирателна комисия да 

одобри офертата  на  „Мейлбукс“,  тоест,  оферта  № 2.  Офертите  са 

публикувани  във  вътрешната  мрежа  и  са  с  вх.  №  ЦИК-08-28  от 

02.12.2014 г., ЦИК-08-29 от 02.12.2014 г. и третата оферта е с номер 

ЦИК-08-30 от 02.12.2014 г.

Общата цена по тази оферта е за девет артикула 4176 лв., а за 

плакет – 50 бр. на стойност 5450 лв. Изображението на плакета също 

го има в офертата,  която е публикувана на 02.12.2014 г.,  за което 

мисля, че ви обърнах внимание на заседанието.

Ако няма готовност, отлагам доклада си.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Става дума не само за стойност, 

а и за красиво представяне на рекламни материали на ЦИК. Затова 

мисля,  че  трябва  да  ги  обсъдим  как  изглеждат,  а  не  само  колко 

струват. Аз лично не съм готова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  следващата докладна е  във 

връзка  с  печатните  издания  за  годишен  абонамент.  Това  е 

допълнение  към  предишна  докладна  записка.  Отново  имаме 

протоколно  решение,  възлагане,  извършено  проучване,  списък, 

одобрен  предварително,  разширен  въз  основа  на  обсъждане  и 

разисквания в залата.

С писмо с вх. № ЦИК-09-99 от 17.11.2014 г. е първоначалната 

докладна, а последната е от 03.12.2014 г.

Офертите  отново  са  качени  в  папка  „Заседание  на 

02.12.2014 г“ с № ЦИК-09-22 и ЦИК-08-21 от 19.11.2014 г. Това е – 
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пак  казвам –  с  обсъден  списък  на  печатните  издания.  Имаме две 

оферти, те и първоначално бяха две оферти – от Агенция „Стрела“, с 

която  до  този  момент  Централната  избирателна  комисия  има 

сключен договор, и от Агенция „Доби прес“.

Разликата  в  цените  е  минимална.  Предложението  в 

докладната записка е да бъде избрана Агенция „Доби прес“, която 

предлага  по-изгодна  ценова  оферта.  Аз  лично  поддържам 

направеното предложение с  оглед на това,  че  нямаме проблеми с 

предишната агенция, която за 2015 г. ни достави печатните издания. 

Но идеята е да се види на практика и другата агенция, за да има 

Централната  избирателна  комисия  възможност  да  извърши 

собствена преценка от изпълнението на двата договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Колеги,  по  тази  докладна  моля  за  вашите  коментари.  Не 

виждам желаещи за коментари.

Моля,  гласувайте  така  направеното  предложение  относно 

абонамента за печатни материали.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир Томов, Ерхан Чаушев  Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов.  Росица 

Матева, Румяна Сидерова );  против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Иванка Грозева,  Румен Цачев,  Владимир Пенев.  Георги Баханов и  

Таня Цанева.

Предложението се приема.

Благодаря Ви, колега Солакова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  да  оставим  само 

плакета настрани и ще ви кажа защо. Защото постановлението на 

Министерския съвет е за разрешение да се използва гербът за печата 

на Централната избирателна комисия – само толкова! 
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Аз като си разчиствах стаята, го гледах. Но не ме питайте в 

момента къде съм го подредила. Ще го открия, то лесно се намира, 

има го и при нас.

Затова трябва да се съгласува.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева, да допълните.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  мисля,  че  това,  което  аз 

виждам като плакет, мисля, че не е смисълът на плакета. Може да е 

хубав кристал, обаче какъв е смисълът да поставяме герба. Освен, че 

има забрана, би трябвало ние да поставим логото на ЦИК.

РЕПЛИКА: Ние нямаме лого.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ще си направим. Бързаме ли с 

плакета?  Ние  ходихме  на  толкова  много  места  и  нищо  не 

подарявахме. Плакетът може и да изчака. 

Затова  имам  предложение  да  си  поръчаме  на  тази  фирма 

всичко  останало,  без  плакета,  защото  не  ни  трябва  спешно  в 

момента. А пък да поръчаме на някой художник да направи лого на 

ЦИК. Аз без да съм художник, и аз бих измислила тази идея. Тази 

идея  е  съвсем  елементарна  –  да  пише  „Централната  избирателна 

комисия“ и това е. Не считам това за нещо ценно и затова предлагам 

да  се  остави  плакета,  като  на  него  бъде  изобразено  логото  на 

Централната  избирателна  комисия.  А  всичко  друго  можем  да 

поръчаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева.

Колеги, доколкото чувам от изказващите се, предложенията 

са в една и съща посока, а именно в момента ние да не коментираме 

офертата в частта й относно плакета и да я подкрепим в другата й 

част.

Така ли да ви разбирам, колеги? Да, така ви разбирам.

Моля,  гласувайте  предложението  да  одобрим  така 

представената ни оферта, без офертата за плакет.
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  Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир Томов, Ерхан Чаушев  Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов.  Росица 

Матева, Румяна Сидерова ); против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Иванка Грозева,  Румен Цачев,  Владимир Пенев.  Георги Баханов и  

Таня Цанева.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам докладна записка 

ЦИК-09-105 от 04.12.2014 г. Тази докладна записка е и във връзка с 

работното  заседание  на  работна  група  1.2,  което  беше  проведено 

вчера,  веднага  след  заседанието  на  експертната  комисия.  В  общи 

линии имаме няколко предложения на работната група въз основа на 

проведеното заседание.

Спомняте  си,  че  с  Вътрешните  правила  и  корекцията  на 

Вътрешните  правила  за  трудовия  ред  в  Централната  избирателна 

комисия, приети на 15 юли 2014 г., изменени на 11 ноември 2014 г., 

ние определихме размера на сумите, които се дължат на всеки един 

член  на  Централната  избирателна  комисия,  така  и  за  годината  на 

служителите в администрацията.

С оглед на това, че служителите в администрацията бяха на 

служебни правоотношения до 31 юли 2014 г., те са си възстановили 

една част, съразмерно на времето от 1 август до 31 декември 2014 г., 

от сумата, която е била получена през януари 2014 г.

Служителите  по  трудово  правоотношение,  които  са  от 

2013 г.,  са  получили за една календарна година съответната  сума, 

като  срокът  тече  от  момента  на  представяне  на  фактурите  за 

закупеното облекло. Това е било извършено през месец септември 

2013 г. Календарната година изтича през месец август 2014 г.

С оглед на това, че при служителите се наложи да се прави 

едно  изчисление  и  едно  преизчисление,  затова  директорът  на 
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Дирекция  „Администрация“  с  докладната  записка  представя  на 

вниманието за сведение и за одобрение на ЦИК размера, който по 

предварителни данни от разпечатка на страницата на Националния 

статистически  институт е  900 лв.  за  обществения сектор – това  в 

първата  част,  във  втората  част  да  се  одобри  по  списък  на 

служителите  дължимата  сума  за  облекло  за  2014  г.  Тази  сума  се 

дължи до  края  на  2014  г.  и  Централната  избирателна  комисия  за 

2015 г. трябва да има допълнително решение.

Извършва   се  или  е  извършена  една  корекция,  но  тя  е 

отразена  в  списъка,  тъй  като  госпожа  Жасмина  Пеовска  е  била 

назначена  през  месец  март  2014  г.,  а  е  била  получила  сумата  за 

цялата  година,  дължима  за  държавен  служител.  При 

възстановяването  от  1  август  не  е  отчетен  периодът  януари  – 

февруари, че трябва да възстанови дължимата сума за този период. 

Тази корекция е извършена сега.

Това  са  сумите,  които  ще  получат  служителите  от 

администрацията. Ако някой мисли да прави изчислението, може да 

го направи. Считам, че е направено коректно.

Предлагам да одобрим изплащането на конкретно посочената 

сума така,  както е на база средно-месечни заплати в обществения 

сектор, съобразно с предварителните данни от интернет-страницата 

на Националния статистически институт и да одобрим дължимите 

суми  за  служителите  от  администрацията,  съгласно  приложения 

списък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова, за доклад.

Колеги, имате ли коментари? 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  аз  и  вчера  на  заседанието  на 

работната  група  го  казах.  Но  понеже  си  тръгнах  малко  по-рано, 

останах  с  убеждението,  че  така  ще  бъде  подготвена  и  справката. 

Смятам, че лицата, които са били на служебно правоотношение до 

средата  на  тази  календарна  година,  те  са  получили  цялата  сума. 
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Възстановили са съответната, която се полага до края на годината. 

Но смятам, че това, което им се полага по трудово правоотношение, 

от  него не  трябва  да  се изважда получената  сума,  а  трябва  да  се 

изчисли припадащата се част за останалата част до края на годината.

(Реплики извън микрофоните.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  е  пак  същото,  което  казва 

госпожа Росица Матева.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  съм  съгласна  с  доводите  на 

колежката Росица Матева, но трябва да променим правилата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, на този етап този 

въпрос  остава  за  сведение.  Гласуването  ще  го  проведем  на 

следващото ни заседание.

Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  проведеното 

работно  заседание  и  на  експертната  комисия  във  връзка  с 

архивирането и изпълнението на гражданските договори на Снежана 

Велкова,  Айгюн  Ахмедов  и  Кирил  Пенев  предлагаме  ви  на 

вниманието предложение за протоколно решение за унищожаване на 

материалите  и  неценни  документи,  които  се  намират  отделени  в 

чувалите  в  коридора.  В  тези  чували  се  намират  неизползвани 

бюлетини, неизползвани формуляри на протоколи на СИК, чернови 

на  протоколи  на  СИК,  празни  бланки  на  декларации  и  списъци, 

комуникационни  параметри  на  ЦИК,  МВнР  –  ЦИК,  методически 

указания  за  работата  на  ЦИК  и  други  помощни  материали.  От 

всички тези документи единствено това,  което носи и е  със  свеж 

химикал,  но  без  подписи,  разбира  се,  без  да  е  документ,  това  са 

черновите. Но тъй като всички срокове за оспорване на изборните 

резултати  са  изтекли,  предлагаме  ви  да  приемем  протоколно 

решение  и  да  кажем,  че  всички  тези  неценни  документи  и 

материали,  които  са  отделени  при  обработката  на  чувалите, 

получени  от  секциите  извън  страната,  да  бъдат  предадени  на 

специализирана фирма за унищожаване, за което, разбира се, да се 
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възложи на администрацията да извърши проучване и координация 

със съответните фирми.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм „за“ това и да добавим това, 

което иначе не беше пояснено, че тези материали не подлежат на 

архивиране  по  Закона  за  Националния  архивен  фонд.  Това  да  се 

добави в мотивите,  защото това е  нещо,  което никога  няма да се 

съхранява и не е нужно да стои.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, разбира се, ние в заседанието на 

работната група това го уточнихме. Аз благодаря за допълнението. 

Това  са  неценни,  неподлежащи  на  временно  или  на  постоянно 

съхранение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Колеги, моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир Томов, Ерхан Чаушев  Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов.  Росица 

Матева, Румяна Сидерова ); против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Иванка Грозева,  Румен Цачев,  Владимир Пенев.  Георги Баханов и  

Таня Цанева.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  работата  по 

обработката  на тези документи продължава,  ако нямате готовност 

днес, няма да го правим, тъй като днешното заседание е извънредно 

и няма подготвени проекти на анекс. Но в заседанието на работната 
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група  обсъждахме  въпроса,  свързан  с  работата  по  гражданските 

договори  на  Снежана  Велкова,  Айгюн  Ахмедов  и  Кирил  Пенев. 

Техните договори и включения анекс във връзка с изплащането на 

възнаграждението, е не по-късно от 19 декември 2014 г.

За съжаление обаче обемът е много по-голям и в момента, в 

който приключи самата обработка, нецелесъобразно е оставянето на 

чувалите с материалите, включително там се намират и класьорите с 

обработените  протоколи  от  секционните   избирателни  комисии 

извън страната.

Предложението  е  с  оглед  обема  на  работата  и  с  оглед 

характера на работа да се възложи на тримата, за което да се сключи 

анекс  след  упълномощаване  на  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия  тези  документи  да  бъдат  подредени  в 

хранилище № 86 със съответно отбелязване, за което трябва да има и 

протокол с решение за достъп, и да се увеличи възнаграждението, 

като  по  този  анекс  се  предвиди  на  всеки  един  по  1000  лв. 

Изплащането  на  възнаграждението  да  бъде  не  по-късно  от 

30 декември  2014  г.,  но  при  представяне  на  предложение  от 

Експертната  комисия  по  възможност,  с  оглед  и  на  предстоящите 

празници, знаем качеството на работа и отношението към работата 

на госпожа Велкова, която е неформален отговорник на тази група 

от трима колеги, предлагам по предложение на Експертната комисия 

да има възможност изплащането на възнаграждението да стане до 

19 декември 2014 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението по повод анекса.

Колеги,  моля за  вашите коментари.  Не виждам желание за 

такива.

Моля, гласувайте направеното предложение по повод анекса 

с оглед сроковете и сумата и начина на изплащане.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир Томов, Ерхан Чаушев  Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов.  Росица 

Матева, Румяна Сидерова );  против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Иванка Грозева,  Румен Цачев,  Владимир Пенев.  Георги Баханов и  

Таня Цанева.

Предложението се приема.

Колеги,  нека  да  вземем  протоколно  решение  за  достъп  до 

хранилището в кабинет № 86 от тези три лица.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир Томов, Ерхан Чаушев  Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов.  Росица 

Матева, Румяна Сидерова ); против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Иванка Грозева,  Румен Цачев,  Владимир Пенев.  Георги Баханов и  

Таня Цанева.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с 

освобождаването на кабинет № 76 и с оглед края на финансовата 

година, необходимостта от извършване на ремонт – освежаване на 

тази  стая  –  моля  за  принципно  решение  изпращане  на  писмо  до 

Народното  събрание  с  искане  да  бъдат  боядисани  стени  или 

претапицирани,  включително  и  тавана  на  кабинет  №  76А.  По 

възможност това да стане за сметка на бюджета за тази година.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за вашите 

коментари. Няма желаещи за коментари.

Моля, гласувайте предложението за изпращане на едно писмо 

с посоченото съдържание до Народното събрание.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир Томов, Ерхан Чаушев  Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, 



17

Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов.  Росица 

Матева, Румяна Сидерова ); против – няма. 

От залата отсъстват:  Мария Мусорлиева,  Емануил Христов,  

Иванка Грозева,  Румен Цачев,  Владимир Пенев.  Георги Баханов и  

Таня Цанева.

Предложението се приема.

Колеги, има ли други доклади. Не виждам.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  комисията  във 

вторник от 10,30 ч.

(Закрито в 16,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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