
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 154 

На 11 декември 2014 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н    р е д:

1. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 1271-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИК. 

Докладва: Мария Бойкинова

2. Проект  на  решение  относно  промяна  в  състава  на 

Общинска избирателна комисия – Враца, област Враца. 

Докладва: Иванка Грозева

3. Доклад по писмо от областния управител на област София. 

Докладва: Росица Матева

4. Доклад по писмо до Софийска районна прокуратура

Докладва: Росица Матева

5. Анализ  на  медийните  пакети  за  изборите  за  народни 

представители. 

Докладва: Таня Цанева

6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

Общинска избирателна комисия – Плевен. 

Докладва: Румен Цачев

7. Доклад по оферти за езиково обучение. 

Докладва: Камелия Нейкова

8. Доклади по писма. 



Докладват: Севинч Солакова, Румен Цачев,  

Ивилина Алексиева 

9. Разни. 

Докладва: Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Георги Баханов, Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария 

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Румяна Стоева-

Сидерова и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 11 декември 2014 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги,  моля  за  вашите  предложения  за  допълнения  в 

дневния ред. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

включите  в  дневния  ред  едно  решение  за  освобождаване  на 

председателя  на  ОИК  –  Враца,  поради  назначаването  му  за 

заместник-областен управител. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Грозева, тъй като 

това  е  решение,  ще  го  включа  като  нова  точка  втора.  Колеги, 

възразявате ли? – Не възразявате. 

Колеги,  други предложения за  допълнение?  –  Заповядайте, 

колега Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ако  е  възможно,  в  точка  седма  да  се 

включи писмо от  Държавната  избирателна  комисия  на  Република 

Хърватия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Записвам и  аз  също се 

включвам в точката „Доклади по писма“. 

Друго  предложение?  –  Колегата  Солакова  ще  докладва  в 

точка „Разни“. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Сюлейманов да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 

Дневният ред е приет. 

Колеги, отиваме към точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

1.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 1271-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИК. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Проектът  за  решение  е  във 

вътрешната  мрежа  за  9  декември  и  не  знам  дали  е  пренесен  в 

заседанието  за  днес.  Номерът  на  проекта  е  1371  и  е  относно 

поправка на техническа грешка в Решение № 1271-НС от 5 октомври 

2014 г. на ЦИК относно нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс, извършено на интернет страницата на petel.bg. 
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Централната избирателна комисия след проверка констатира, 

че в Решение № 1271-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИК е допусната 

техническа  грешка,  като в диспозитива  на решението погрешно е 

записано,  че  актът  за  установяване  на  нарушението  следва  да  се 

изпрати на областния управител на област София вместо правилното 

област Варна, поради което ви предлагам да допуснем поправка на 

техническа грешка в Решение № 1271-НС от 5 октомври 2014 г. на 

ЦИК, като в диспозитива на решението вместо „област София“ да се 

чете „област Варна“.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, откриваме разискванията. Няма желаещи да участват 

в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 

Това е Решение № 1385-НС. 

Преминаваме  към  разглеждането  на  нова  точка  втора  от 

дневния ред: 

2.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  състава  на 

Общинска избирателна комисия – Враца, област Враца. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, колеги, номерът 

на  проекта  е  1372  от  днес  и  е  относно  промяна  в  състава  на 

Общинска избирателна комисия – Враца, област Враца. 
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Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-43 от 10.12.2014 г. от 

Ирина Йорданова Иванова, с което същата заявява желанието си да 

й бъдат прекратени предсрочно пълномощията като председател на 

ОИК  –  Враца,  поради  назначаването  й  за  заместник-областен 

управител  на  област  Враца.  Заявлението  е  в  оригинал.  Към 

заявлението  е  приложена  Заповед  №  КВ-524  от  28.11.2014  г.  на 

Министерския съвет на Република България за назначаването й за 

заместник-областен управител.

Поради  наличие  на  предпоставки  за  несъвместимост  по 

смисъла на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, 

ви  предлагам  да  освободим  като  председател  на Общинската 

избирателна  комисия  –  Враца,  област  Враца,  госпожа  Ирина 

Йорданова  Иванова,  със  съответното  ЕГН  и  да  се  анулира 

издаденото й удостоверение. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 

Колеги, това е Решение № 1386-ПВР/МИ. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Документите  още  не  са  пристигнали. 

Това  е  пристигнало  по  куриер.  Предполагам,  че  за  следващото 

заседание вече ще има предложение за назначаване на председател 

на Общинската избирателна комисия – Враца. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за това 

уточняване. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Всъщност мога да подготвя едно писмо 

до политическата сила, от която е излъчена председателят на ОИК – 

Враца,  за  случая,  но  вчера  колегата  Христов  се  обади  от  Враца 

относно декларацията. Предполагам, че ще изпратят и предложение. 

Може  би  днес  ще  изпратят  предложението  и  за  следващото 

заседание ще направим и заместването. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

3.  Доклад  по  писмо  от  областния  управител  на  област 

София. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  има 

папка  с  моите  инициали  и  във  файла  „Областен  управител  – 

изходящ“, е сканирано нашето писмо от 20 ноември 2014 г., с което, 

ако си спомняте,  решихме да поискаме информация от  областния 

управител  на  област  София,  по  издадените  актове  и  изпратени 

административно-наказателни  преписки  на  областния  управител 

колко наказателни постановления са издадени, какво се случва с тях, 

кои са обжалвани, кои са влезли в сила и т.н. 

Файлът с „Областен управител – входящ“ е с отговора, който 

сме  получили,  вх.  №  НС-05-182  от  9  декември  2014  г.,  с  който 

областният управител на област София ни изпраща информация във 

връзка  с  нашето  запитване.  Информацията  е  по  актовете  и  по 

табличката,  по която ние сме подали запитването. Предлагам ви в 

момента да ви докладвам това писмо за сведение. 

Към  писмото  има  изпратени  копирани  наказателните 

постановления,  които  са  издадени.  Те  са  общо 13  на  брой  и  три 

предупреждения по чл. 28 от ЗАНН са издадени. За останалите до 21 

броя  актове  и  преписки,  които  сме  изпратили,  по  част  от  тях  – 

примерно по № 1, № 4 няма издадени наказателни постановления. 
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Някои преписки са върнати на ЦИК на основание чл. 52 от ЗАНН, но 

аз лично имам спомени, че по някои от върнатите преписки ние сме 

писали  допълнителни  пояснения  и  сме  ги  връщали  обратно  в 

областната  управа.  Така  че  ще  проверя  в  тези  случаи  защо  няма 

информация  след  повторното  изпращане  в  областната  управа, 

издадени ли са наказателни постановления или не и ще ви докладвам 

допълнително. Затова ви предлагам в момента писмото за сведение. 

Ще  предоставя  копия  от  наказателните  постановления  на 

юрисконсултите,  за  да  могат  да  комплектуват  тези  наказателни 

постановления към преписките, които са останали в копия при нас и 

да имаме информация какво ще случва с издадените от нас актове. И 

като установя защо някои от преписките са ни върнати, какво се е 

случило с тях, ще ви докладвам допълнително. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, с това приключихме точката. 

Отиваме към нова точка четвърта: 

4. Доклад по писмо до Софийска районна прокуратура

Заповядайте, колега Матева. Отново вие сте докладчик. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

проектът на писмото № 2468. Ако си спомняте,  аз го докладвах в 

заседанието на 9 декември 2014 г. 

Получили сме писмо от Софийска районна прокуратура да им 

изпратим преписка под № на ЦИК – НС-09-36 от 2014 г.  Това е 

преписка, по която е заведено при нас постановление на Районната 

прокуратура,  с  което  се  отказва  да  бъде  образувано  наказателно 

производство, като е постановено в т. 1 на постановлението да бъде 

изпратено  копие  от  постановлението  ведно  с  материалите  по 

преписката на ЦИК по компетентност. 

Тогава колегата Пенев го докладва, когато пристигна на 13 

ноември  2014  г.  Установихме,  че  освен  постановлението,  нищо 

друго не е изпратено като материали по преписката. Подготвихме и 

изпратихме на Районна прокуратура писмо изх. № НС-09-39 от 14 
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ноември  2014  г.,  с  което  ги  уведомихме,  че  материалите  по 

преписката не са изпратени и поискахме да ни ги изпратят. 

До момента обаче такива материали не са ни изпратени, а с 

ново писмо Районната прокуратура ни изисква цялата преписка, за 

да я препрати на СГП за проверка. Затова съм подготвила писмо, в 

което ги уведомявам за цялата ситуация и ги информирам защо не 

можем да им изпратим преписката. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  благодаря  за 

детайлния доклад. 

Колеги, моля погледнете писмото. Имате ли предложения за 

корекции? – Не виждам. 

Колеги,  който е съгласен да бъде изпратено това писмо до 

Районна прокуратура – гр. София, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

С това и тази точка от дневния ред е изчерпана. 

Колеги, преминаваме към следващата точка. 

Заповядайте, колега Цанева. 

5.  Анализ  на медийните  пакети за  изборите  за  народни 

представители. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  във вътрешната мрежа в папка с 

мои  инициали  от  нашата  временна  работна  група  сме  ви 

предоставили  четири  материала  по  отношение  на  ползването  на 

медийни пакети, като в първата част е анализът, който е направен 

със съдействието на сътрудника ни. Втората част е справка – списък 

на  медиите  с  одобрени  договори  и  изплатени  суми.  Това  е  една 

обобщена справка. Третата част е справка със заявени и одобрени 

средства  за  медийни  пакети.  И  четвъртата  справка  е  по  дати 
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изплатени  медийни  услуги.  Това,  което  не  бяхме  направили  за 

евроизборите, сега си взехме извод. 

В анализа накратко ще ви обърна вниманието,  че съгласно 

наше Решение № 847-НС и № 951-НС сумите бяха 693 242 лв. за 

медийни пакети. От тях са усвоени 664 681,85 лв. Тоест, 95,88 на сто 

са усвоени: от 11 партии, които са усвоили между 99 и 100 %; 5 

партии и коалиции, които са усвоили между 95 и 99 %; 2 – между 90 

и 95 %; и 2 – между 85 и 90 %. Единствено имаме от един независим 

кандидат, който въобще не се е възползвал от тази възможност. 

Трябва да кажа, че в тези избори Централната избирателна 

комисия  отделяше  особено  внимание  по  отношение  спазване  от 

страна на медиите на изискванията на чл. 187 и чл. 198 от Изборния 

кодекс, т.е.  медиите да публикуват тарифите си в срок. И по тази 

причина  –  за  неспазване  на  тези  изисквания,  се  отказа  на  пет 

доставчика на медийни услуги да участват в кампанията. Така че в 

тази предизборна кампания се включиха 25 обществени и търговски 

медии, които са изброени. В резултат бяха сключени 79 договора. 

Трябва  да  кажа,  че  водещо  място  в  отразяване  на 

предизборната  кампания  и  използване  на  медийни  пакети  заемат 

телевизионните  предавания,  които  са  41  медии,  т.е.  52  на  сто  от 

всички договори. Включиха се 8 радиокомпании с 21 договора или 

това е 27 на сто от всички договори. 

Искам да отбележа, че в сравнение с евроизборите започват 

да набират популярност вече и електронните издания, които заемат 

8,25  на  сто  в  тази  кампания.  И  последното  място  се  пада  на 

печатните издания, които са само 0,87 на сто. Всъщност това бяха 

договори  с  три  вестника,  от  които  два,  както  си  спомняте,  бяха 

наши, български, вестници в чужбина: в Канада и в Испания. 

Това е обобщено като анализ. Другите справки вече вие сами 

можете да ги видите. 

В  заключение  искам  да  кажа,  че  са  изплатени  всички 

одобрени  договори.  Последният  беше  с  „Български  хоризонт“ 
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поради техническа грешка. Така че мисля, че се справихме успешно 

в тази кампания с медийните пакети. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Цанева. 

Колеги, имате ли въпроси, коментари по така представения 

анализ? – Не виждам. 

Колеги, приемаме го за сведение. 

Влизането на колегата ми напомни, че пропуснах в началото 

на  заседанието  да  кажа,  че  днес  от  заседанието  по  обективни 

причини  отсъстват  колегите:  госпожа  Мусорлиева,  господин 

Андреев,  господин  Пенев,  господин  Ивков,  госпожа  Ганчева, 

госпожа Сидерова и господин Томов. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

6.  Доклад  относно  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения на Общинската избирателна комисия – Плевен. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми 

колеги!  Представям  ви  три  броя  искания  за  изплащане  на 

възнаграждение, представени от Общинската избирателна комисия – 

Плевен,  за  проведени  заседания.  Предлагам  същите  да  бъдат 

уважени  и  изплатени  за  сметка  на  републиканския  бюджет. 

Исканията са постъпили с вх. № МИ-15-331 от 9.12.2014 г. 

Първото искане е относно проведено заседание на 1 декември 

2014 г.  за  прекратяване  пълномощията на назначения за  областен 

управител на област Плевен общински съветник Ралица Добрева. На 

проведеното заседание на комисията са присъствали 24 от членовете 

й.  На това  заседание  са  прекратени пълномощията  на  общинския 

съветник Ралица Добрева. 

Второто  искане  е  за  проведено  заседание  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Плевен,  на  2  декември  2014  г.,  относно 

обявяване на Станислав Иванов като следващ включен кандидат в 
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листата на партия „ГЕРБ“ за избран за общински съветник в община 

Плевен.  При  проведеното  гласуване  той  е  избран  за  общински 

съветник в Общински съвет – Плевен. 

И третото  искане и  за  проведено  заседание  на  5  декември 

2014  г.  относно  прекратяване  на  пълномощията  на  назначения  за 

заместник-областен  управител  общински  съветник  Красимир  % 

Иванов.  При проведеното  гласуване  пълномощията  на  общинския 

съветник  са  прекратени  и  той  е  назначен  за  заместник-областен 

управител. 

Както  казах,  предлагам  да  бъдат  уважени  направените 

искания и да бъдат изплатени възнагражденията на присъствалите 

членове за сметка на републиканския бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

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

Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

7. Доклад по оферти за езиково обучение. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  за 

днешното заседание в папка с моите инициали са качени офертите, 

които  във  вчерашния  ден  постъпиха  в  Централната  избирателна 

комисия във връзка с евентуално провеждане на езиково обучение за 

членовете на Централната избирателна комисия и администрацията. 
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Едната оферта е от Учебния център на Британския съвет с вх. 

№  ЦИК-08-37  от  10  декември  2014  г.  другата  оферта,  която  е 

постъпила  е  с  вх.  №  ЦИК-08-36  от  10  декември  2014  г.  от 

Департамента за езиково обучение към Софийския университет. И 

третият материал, който е качен, е от „София лангуидж център“ - те 

не са депозирали оферта в Централната избирателна комисия поради 

служебен ангажимент на управителя на дружеството, но това което 

вие виждате, е от интернет страницата на организацията, където са и 

ценовите им предложения за индивидуално и групово обучение. 

Предлагам ви за се запознаете,  след което да обсъдим така 

представените предложения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. 

Колеги,  моля  да  се  запознаете,  за  да  можем  да  вземем 

решение на следващо заседание. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Продължаваме със следващата точка: 

8. Доклади по писма. 

Заповядайте, колега Солакова. Вие сте първи докладчик. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, започвам с писмо с 

вх.  №  ЦИК-00-303  от  10.12.2014  г.  По  електронната  поща  е 

пристигнало  с  едно  придружително  писмо  до  бюджетните 

организации  с  указания,  приложение,  включително  и  Решение  на 

Министерския  съвет.  То  е  с  изх.  №  ДДС-13  от  10.12.2014  г.  на 

Дирекция  „Държавно  съкровище“  към  Министерството  на 

финансите. Писмото е по приложението на чл. 98 и чл. 99 от Закона 

за публичните финанси и във връзка с решение на Министерския 

съвет № 802 от 3 декември 2014 г. 

Доколкото  успях  да  се  запозная  със  съдържанието  на 

указанията и с оглед разпоредбите на чл. 98 и чл. 99 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2014 г., става въпрос 

за  възстановяване  на  средства  на  първостепенни  разпоредители  с 
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бюджет и останалите бюджетни организации, които са включени и 

които  имат  сметки  в  банки  с  отнет  лиценз,  обявени  в 

несъстоятелност. В случая става дума само за банка КТБ. 

Предвид факта, че ние нямаме сметка и не разполагаме със 

средства, които са били на депозит в КТБ, за нас считам, че не се 

отнася  това  писмо,  но  предлагам  на  този  етап  да  го  приемем  за 

сведение  и  да  предоставим  цялата  преписка  на  счетоводител 

Жасмина Пеовска, за допълнително становище и при необходимост 

връщане в залата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за този 

доклад. В зависимост от ситуацията ще видим дали е необходимо да 

се разглежда в залата отново. Поемам ангажимента и да се качи във 

вътрешната мрежа. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващи доклади. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като това пристигна по-

рано вчера и е публикувано във вътрешната мрежа, докладвам ви 

писмо от Националния статистически институт с вх. № ЦИК-00-302 

от  10.12.2014  г.  относно  искането  от  Централната  избирателна 

комисия  за  предоставяне  на  информация  за  периода  от  м.  март 

досега.  Информацията обаче съдържа данни само за м. септември 

относно средната месечна работна заплата на наетите по трудово и 

служебно  правоотношение  през  2014  г.  в  обществени  сектор  във 

връзка  с  това при необходимост извършване на преизчисления на 

възнагражденията  на  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия, определени по съответния ред, посочен в Изборния кодекс. 

За сведение ви го докладвам. Да се възложи на счетоводител 

Жасмина Пеовска за  извършване на необходимото преизчисление, 

ако възникне такава необходимост. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

направеното предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

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

Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължете, колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви вх. № ЦИК-02-29 от 9 

декември 2014  г.  В  отговор  на  наше писмо главният  секретар  на 

Народното  събрание  ни  уведомява  за  възможността  да  осигурят 

извършването на ремонт в зала № 76а – малката зала, която ползва 

Централната избирателна комисия. 

За сведение ви го докладвам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата  Цачев  е  следващият  докладчик  в  тази  точка. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми 

колеги!  Докладвам ви за  сведение  и  за  вземане на  отношение  по 

писмо с вх. № ЦИК-07-92 от 26.11.2014 г. Писмото е изпратено от 

Асоциацията на европейските избирателни комисии и касае въпроси 

относно провеждане на избори за президент на Република Хърватия 

на  28  декември  2014  г.  С  това  писмо  от  името  на  Държавната 

избирателна  комисия  на  Република  Хърватия  ни  информират  за 

предстоящите избори, както и че за тях ще представлява интерес, че 

ценят присъствието на делегации от членовете на Асоциацията на 

европейските  избирателни  комисии  на  тези  избори.  И  отправят 

покана за присъствие, като ще бъде осигурена техническа помощ за 

приемането на участниците. 

Бихме  могли  да  вземем  отношение  по  така  направената 

покана,  но  следва  да  се  има  предвид,  че  изборите  ще  бъдат 
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проведени на 28 декември 2014 г.,  които са неработни официални 

дни, обявени до края на календарната година. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари, предложения? – Не виждам. 

Колеги,  във  връзка  с  предстоящите  празници  току-що 

получихме едно писмо, които ще ви прочета: 

„На  Коледа  чудесата  се  случват,  стига  да  ги  пожелаете. 

Имайте надежда, вярвайте в доброто и не забравяйте да помечтаете. 

Нека чудесата оживеят в магията на празника! Весела Коледа!“ 

Получаваме  това  поздравление  от  технически  сътрудник  – 

община Радомир. 

Колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Отиваме към следващата точка: 

9. Разни. 

Колегата Солакова е с първия доклад. След това е колегата 

Цанева. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, спомняте си – на 

работно заседание сме обсъждали въпроса. С оглед необходимостта 

от  изпълнение  на  изискванията  на  Кодекса  на  труда  и  за 

предоставяне  на  възможност  на  всички  служители  от 

администрацията  да ползват  полагаемия платен годишен отпуск – 

изключвам  разбира  се  от  това  число,  разбира  се,  лицата  които 

ползват отпуск на друго основание, беше направен график и по този 

график се предостави такава възможност.  И въпреки това с  оглед 

ангажираността  на  цялата  администрация  по  подпомагане  на 

Централната  избирателна  комисия  за  произвеждане  на  избори  за 

Европейски парламент и за народни представители в една и съща 

година в рамките на периода от 20 март до 5 октомври 2014 г.,  и 

невъзможността на всички служители да се отговори положително 

на техните подадени искания за отпуск, ви предлагам на основание 

чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда с оглед на тази производствена 

15



необходимост – посочих вече конкретните фактически причини, да 

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да 

издаде разпореждане за отлагане на цялата отпуска, която до този 

момент служителите не са успели да ползват и която им се полага за 

2014  г.  в  размер,  който  е  посочен  в  актуализираната  таблица, 

изготвена  от  директора  на  Дирекция  „Администрация“. 

Включително и за членовете на Централната избирателна комисия, 

макар  че  за  членовете  на  ЦИК,  доколкото  си  спомням,  във 

Вътрешните правила за работното време и за отпуските този въпрос 

е уреден. Независимо от това, да имаме формално това решение за 

отлагане на отпуска в този размер, който не е ползван, за следващата 

година. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

направеното предложение. 

Коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

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

Цанева), против – 1 (Камелия Нейкова). 

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа с последния 

номер ЦИК-00-304 – Решение на Обществения съвет, е публикуван 

доклад, който е разпределен на колегата Томов и поради неговото 

отсъствие го докладвам аз. 

Общественият съвет  ни е  изпратил писмо на 8.12.2014 г.  с 

решения  от  заседанието  на  Обществения  съвет,  проведено  на 

14.11.2014  г.,  което  е  от  четири  точки.  В  първата  точка  ни 

уведомяват,  че  поради  изтичане  на  мандата  на  предишното 

16



ръководство,  се  сменя  ръководния  състав  на  Обществения  съвет: 

председател  –  Даниел  Стоянов;  и  двама  заместник-председатели: 

Антоанета Цонева и Йорданка Бачева. 

Във втората точка ни уведомяват, че Общественият съвет е 

одобрил процедура по прием на нови организации в Обществения 

съвет. Новото е в правилата им, че когато Централната избирателна 

комисия предложи желаещи, да има среща с Обществения съвет и да 

бъде  изслушана  кандидатстващата  неправителствена  организация, 

да  представят  мотивите  си  за  членство  и  готовността  на 

организацията да работи за постигане на целите на съвета. 

Третата точка: по предложение на Сдружение „Институт за 

развитие  на  публичната  среда“  се  предлага  Общественият  съвет 

съвместно  с  Централната  избирателна  комисия  да  извърши 

изследване и анализ на недействителните бюлетини в произведените 

избори на 5 октомври 2014 г. 

И  четвърто,  по  предложение  на  БСЧИ  да  се  изготви 

предложение  и  тестване  на  интернет  платформа  за  дистанционно 

онлайн  присъствие  на  членовете  на  заседанията  на  Обществения 

съвет. Аз тук не мога повече да ви дам информация, тъй като само 

това  е  записано,  а  самата  аз  не  присъствах  на  това  заседание  на 

Обществения съвет. Колегата Томов може повече да обясни. 

И молят  тези  техни решения да  бъдат  качени на  интернет 

страницата, в сектор „Обществен съвет на ЦИК“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Бихте ли ни изяснили малко повече 

какво  означава  това  Централната  избирателна  комисия  с 

Обществения съвет да обследва недействителните бюлетини? Как го 

разбират това нещо? – Да извадим чувалите и да ги разгледаме ли? 

На какво основание? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за съжаление, както ви казах, това е 

доклад,  който  ми  е  преразпределен.  Не  съм  присъствала  на  това 
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заседание  на  Обществения  съвет  и  не  мога  да  ви  дам  повече 

информация. Когато дойде колегата Томов, той ще обясни. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Аз помолих колегата Цанева да го докладва и да ни запознае, 

защото ще трябва да имаме дискусия, една част сега, една част на 

следващото заседание. Сега я започнахме. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  само  да  поясня,  защото  аз 

присъствах на този Обществен съвет. Но всъщност това искане беше 

формулирано  от  госпожа  Антоанета  Цонева  на  последното 

заседание на Гражданския борд към Министерския съвет, на което 

ние с колегата Нейкова присъствахме. И тогава, като се върнахме, ви 

го казахме, но това беше отдавна – в края на м. октомври. 

Всъщност  сега  на  заседанието  на  Обществения  съвет  се 

постави въпросът ЦИК взела ли е решение по това предложение и 

дали ще бъде извършена такава проверка и анализ. И ние с колегата 

Томов казахме, че Централната избирателна комисия не може да се 

произнесе  по  него,  което  няма  писмена  формулировка.  И  им 

предложихме да  формулират  писмено искането  си,  което  да  бъде 

депозирано,  за  да  може  ЦИК  да  вземе  решение.  Така  че  това  е 

вследствие на това наше предложение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът беше съвсем друг – методът 

на това тъй наречено изследване. Какво включва това изследване? – 

Статистическа обработка на някакъв тип данни е едно. Изследване – 

да, безспорно е изследване, някакъв тип статистическа обработка, но 

бъркане в чували пък вече е съвсем друго. Всъщност трябваше да се 

уточни  само  и  единствено  въпросът  какъв  е  методът  на  това 

изследване. Затова ставаше въпрос. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  като  гледам 

точките,  ми  се  струва,  че  по  точка  първа  няма  необходимост  да 

гласуваме – това е за сведение, че е извършена съответната промяна 
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в ръководството на Обществения съвет и би следвало веднага да се 

отрази на нашата интернет страница.  Така  че  госпожа Красимира 

Манолова в тази част ще го изпълни. 

По точка втора, колеги: прием на нови организации в съвета,у 

имаме ли някакви забележки срещу тази процедура? – Представител 

на  кандидатстващата  организация  да  се  покани  чрез  ЦИК  да 

присъства на редовно заседание на Обществения съвет? (Реплики.)

Колеги, виждам, че в мнозинството си не възразяваме срещу 

тази процедура, но ще я подложа на гласуване. 

Който е  съгласен  с  така  предложената  процедура по точка 

втора, моля да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 1 (Емануил 

Христов). 

Предложението се приема. 

Колега Цанева, аз ще ви помоля да направите справка дали е 

необходимо да  се  извърши промяна  в  Правилата  за  дейността  на 

Обществения  съвет.  И  ако  това  се  налага,  то  тогава  нека  те  да 

инициират  съответната  промяна,  която  ние  впоследствие  да 

одобрим. 

Колеги,  доколкото  разбирам,  по  точка  трета  ние  нямаме 

яснота  какво  точно  предлага  Общественият  съвет.  Затова  аз  ви 

предлагам  на  онази  обща  среща,  която  ще  направим  по  повод 

анализа, да обсъдим и този въпрос, ако не възразявате. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 
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Предложението се приема. 

Колеги,  доколкото  виждам,  в  останалата  си  част  това 

уведомително  писмо  е  за  сведение  на  членовете  на  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, приключихме и с този доклад. 

Колеги, продължаваме със следващ доклад. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  знаете,  че  до  10  декември 

2014  г.  по  указанията  за  прилагането  на  Закона  за  държавния 

бюджет  за  2014  г.  и  Постановлението  за  прилагане  на  Закона  за 

държавния бюджет, трябваше да се подаде искане за заявяване на 

лимит за месец декември с оглед на финансовото приключване на 

годината. Поради тази причина беше сключен и граждански договор 

с господин Петър Господинов, който следваше да изготви месечния 

отчет  за  месец  ноември и  да  изготви  предложението за  заявка  за 

месечен лимит за месец декември. 

Изготвени са и двата документа. При изготвянето им той се е 

натъкнал  на  някои  сериозни  пропуски  в  работата  на  звено 

„Счетоводство“,  поради което се  получи и  това  малко забавяне  с 

оглед  последни  уточнения,  които  трябваше  да  бъдат  извършени 

днес. 

Видно  от  таблицата  за  подаване  на  заявката,  за  месец 

декември 2014 г. заявяваме лимит 780 000 лв. Предвидени са всички 

средства,  които  следва  да  бъдат  изплатени  през  този  период  по 

сключени договори – разбира се,  възнаграждения на членовете на 

ЦИК,  администрацията,  осигурителните  вноски,  всички 

възнаграждения  по  сключени  договори,  одобрени  от  Централната 

избирателна комисия и всички плащания въз основа на протоколни 

решения на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  както  виждате, 

качени  са  тези  два  документа  във  вътрешната  мрежа.  Имате  ли 

коментари, предложения? – Не виждам. 
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Колеги,  който е съгласен да одобрим така предложения ни 

отчет  за  месец ноември и така предложените ни лимити,  моля да 

гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ доклад. Заповядайте, колега. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  няма  изготвени 

писма – гласувахме ги и ще ги напиша с помощта и на служителите 

от  администрацията,  предлагам  да  упълномощим председателя  да 

извърши  необходимите  корекции  по  бюджета  на  Централната 

избирателна комисия във връзка с така приетите решения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Баханов, за следващ доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, разпределен ми е на 

доклад вх. № на ЦИК - МИ-10-44. Качено е във вътрешната мрежа за 

днешното заседание – моля да го погледнете. С няколко изречения 

ще ви запозная. 

Получен е сигнал от името на ЕНП – Панагюрище, от Тоня 

Елкина,  председател  на  групата  общински  съветници  на  ЕНП  – 

Панагюрище.  Информира  ни,  че  техен  общински  съветник  на  1 
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декември  2014  г.  е  подал  оставка,  желае  да  бъде  освободен  като 

общински  съветник.  В  3-дневен  срок  общинската  избирателна 

комисия се била събрала, но до настоящия момент няма отговор и 

няма произнасяне по това дали е освободен този общински съветник, 

който е подал оставка и не е обявен следващият от листата на ЕНП в 

Общинския съвет – Панагюрище. Тя счита, че е налице умишлено 

бавене  на  процедурата  с  цел  липса  на  представител  на  ЕНП  в 

Общинския съвет в Панагюрище. И ни моли да ги уведомим какво 

се  случва  в  ситуация,  когато  общинската  избирателна  комисия 

умишлено  бави  преписки;  какви  са  механизмите  за  прилагане 

стриктно на законодателството и какво може да се направи при тази 

ситуация. 

Колеги,  аз  се  свързах  по  телефона  с  председателя  на 

Общинска  избирателна  комисия  –  Панагюрище  госпожа 

Чупаринова.  Попитах я съобразно сигнала как стоят  нещата.  Каза 

ми,  че  наистина  има  подадена  оставка,  но  тя  е  подадена  не  въз 

основа на закона, а основанието е чл. 18, ал. 3 от Правилника, който 

е приел самият Общински съвет на Община Панагюрище. Тя има 

задължение  по  закон,  съобразно  чл.  30,  ал.  4  да  изпрати  до  този 

общински съветник, който е подал тази оставка, да изпрати писмо, с 

което  го  уведомява,  че  в  3-дневен  срок  има  право  да  подаде 

възражение евентуално. Досега не е върната обратната разписка от 

този общински съветник, до когото е изпратено това писмо. И каза, 

че даже е подготвено и писмо, и удостоверение за следващия, така 

че  в  момента,  в  който получи обратната  разписка,  ще бъде  взето 

решение за обявяване на следващия в листата. 

Помолих я  също така  да  ми сканира  и  изпрати абсолютно 

всичко, цялата документация по случая, с което да докаже тези си 

твърдения. 

Това е към момента. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  На 

този момент остава за сведение. 
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Колеги,  позволете  ми  и  аз  в  т.  „Разни“  да  направя  два 

идентични доклада. 

В отговор на наше писмо № НС-07-107 от 10.11.2014 г. до 

господин Николай Терзиев – кмет на район „Триадица“, с което ние 

сме поискали да бъде предявен на господин Павел Станчев Станчев 

и на госпожа Вилма Коцева Павлова-Йорданова Акт за установяване 

на  административно  нарушение  №  68  от  13.10.2014  г.  –  те  са 

представители на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД веднъж; и втори път в 

отговор на писмо наш изх. № НС-07-106 от 10.11.2014 г. до госпожа 

Вергиния Стоянова – кмет на район „Средец“, с което сме помолили 

да бъде предявен на Владимир Петров Йончев, представляващ „ОФ 

Медия“ АД Акт за установяване на административно нарушение № 

38 от 01.10.2014 г., сме получили връчени актове. Но, колеги, когато 

отворих връчените  актове  установих,  че  писмата  са  изпратени до 

посочените кметове за връчване без подпис на актосъставителя. 

Колеги,  във  връзка  с  това  предполагам,  че  е  станало 

техническо недоразумение, защото ние подписваме актове в повече 

екземпляри. (Обсъждане.)

Колеги,  във връзка с това на първо място ви предлагам да 

изпратим актовете, които току-що цитирах, за предявяване отново. 

Колеги, имате ли възражения? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги,  поставям  въпроса  как  е  възможно  екземпляри  на 

актове, които не са подписани, да бъдат изпращани. Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам по този въпрос да 

потърсим отговора на отговорните служители на администрацията 

на  Централната  избирателна  комисия,  а  именно  двамата 
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юрисконсулти.  Нека  да  поискаме  писмени  обяснения  по  каква 

причина и как се е случило да бъдат изпратени неподписани актове 

за предявяване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

направеното предложение. 

Заповядайте, колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз мисля,  че получихме отговор от 

председателя,  че  се  подписват  няколко  акта  по  принцип  и 

технически пропуск е, че е изпратен акт, който не е подписан. Така 

че не считам, че следва да се направи допълнителна проверка.  Тя 

явно е извършила тази. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Матева,  за 

реплика. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  не  смятам,  че  се  касае… 

Може  и  да  се  касае  само  за  технически  пропуск.  Преписките 

минават  през  докладчици,  през  няколко  човека.  Но  основното 

задължение е на юрисконсултите да ги подготвят, да ги проверяват и 

да  ги  окомплектоват.  И когато  са  готови,  тогава  да  ги  изпращат. 

Очевидно  е,  че  поради  някаква  причина  е  станал  пропуск.  За  да 

можем  да  коригираме  процедурата,  трябва  да  знаем  къде  е 

причината и къде е пропускът.  И няма кой друг да я каже, освен 

хората, на които е възложено да изпълняват това задължение. Така 

че аз не виждам нищо лошо в това, че ще поискаме обяснения защо 

се  е  случило.  Защото това  не  е  първият  случай,  в  който  ние  сме 

изправени  пред  ситуация,  в  която  не  знаем  какво  се  случва  в 

администрацията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  и  аз  отправям 

реплика.  Според  мен,  когато  става  въпрос  за  изпълнение  на 

задължения  на  главен  юрисконсулт  по  повод  проблем,  за  който 

преди малко докладвах, не може да става дума за техническа грешка. 

Колеги, чухте направеното предложение. 

Който е съгласен да поискаме обяснение, моля да гласува. 
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Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 8 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева),  

против – 4  (Ерхан Чаушев, Румен Цачев, Севинч Солакова, Метин  

Сюлейманов). 

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други желаещи да вземат думата по т. „Разни? 

– Не виждам. 

Във  връзка  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото редовно заседание на 16 декември 2014 

г., вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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