
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 155 

На 16 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 попълване състава на ОИК – 

Враца. 

Докладва: Иванка Грозева

2.  Проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Плевен. 

Докладва: Камелия Нейкова

3.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка. 

Докладва: Румен Цачев

4.  Корекция  в  одобрена  справка  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК – Монтана. 

Докладва: Иванка Грозева

5.  Корекция  в  одобрена  справка  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК – Бургас. 

Докладва: Румяна Сидерова

6. Доклад относно участие в симпозиум в ЮАР. 

Докладват: Таня Цанева и Румен Цачев

7. Доклад относно регистрация за обучение по стратегически 

избирателни реформи. 

Докладва: Таня Цанева
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8.  Доклади  по  дела  и  актове  за  установяване  на 

административни нарушения. 

Докладва: Росица Матева

9. Жалба от Линка Стойкова Тонева – Методиева. 

Докладва: Румяна Сидерова

10. Доклад относно постановление за отказ за образуване на 

досъдебно производство и жалба. 

Докладва: Румяна Сидерова

11.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Хасково и ОИК – Кърджали. 

Докладва: Мария Бойкинова

12. Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – Своге. 

Докладва: Румяна Сидерова

13.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Сливен. 

Докладва: Ерхан Чаушев

14.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Разград, ОИК – Лозница, ОИК – Попово. 

Докладва: Емануил Христов

15.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Добрич. 

Докладва: Метин Сюлейманов

16.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Перник и ОИК – Тетевен. 

Докладва: Георги Баханов

17. Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – Разлог. 

Докладва: Росица Матева

18.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Тунджа. 

Докладва: Румен Цачев

19. Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – Мездра 

и ОИК – Бойчиновци. 

Докладва: Иванка Грозева
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20. Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК –Петрич. 

Докладва: Иванка Грозева

21. Доклади по писма. 

Докладват: Таня Цанева,  Севинч Солакова,  

Георги Баханов, Александър Андреев (Румяна  

Сидерова)

22. Докладни записки. 

Докладва: Севинч Солакова

23. Доклад относно решения на Обществения съвет към ЦИК. 

Докладва: Цветозар Томов

24. Разни. 

Докладва: Емануил Христов

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, 

Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, 

Владимир Пенев и Ивайло Ивков.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  16   декември 2014 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 
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Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения в 

така  предложения  дневен  ред?  –  Почти  всички  вдигнаха 

едновременно ръка. Заповядайте!

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  да  предложа  в  точките  за 

изплащане на възнаграждения да се добави още едно допълнително 

–  искане  от  ОИК  –  Попово.  И  в  т.  „Разни“  има  едно  искане  за 

предоставяне на бюлетин. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да се включи възнаграждение на 

ОИК – Разлог. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Моля  да  бъде  включена  нова  точка  в 

дневния  ред  относно  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

ОИК – Тунджа. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  включите  в  дневния  ред 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Кърджали. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Моля  да  включим  отделна  точка  в 

дневния ред относно няколко документа, внесени от Обществения 

съвет, които да докладвам. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  в  дневния  ред  да  се 

включат и доклади по докладни. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, записах. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги, закривам разискванията. 

Ще помоля колегата Сюлейманов 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,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил Христов, Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да продължим с разглеждането на точките от 

дневния  ред,  бих  искала  да  ви  съобщя,  че  колегата  Мусорлиева, 
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колегата Златарева, колегата Пенев и колегата Ивков отсъстват по 

обективни  причини.  Колегата  Грозева  всеки  момент  ще  влезе  в 

залата,  както  и  колегата  Баханов,   тъй  като  се  подготвят  по 

преписки. 

Колеги,  продължаваме  с  точка  втора  от  дневния  ред, 

доколкото колегата Грозева подготвя решението по точка първа: 

2.  Проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Плевен. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е с № 

1374 във вътрешната мрежа и е във връзка с искане, постъпило от 

областния  управител  на  област  Плевен  с  вх.  №  ПВР-14-9  от  8 

декември 2014 г. Ще ви го прочета, тъй като  не е дълго и е малко 

по-специфично от досега. 

„Уважаеми госпожи и господа! Моля да ни бъде разрешено 

отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа 

от президентските избори през 2011  г., за да се архивират и книжата 

от изборите за народни представители от 2014  г., предадени ни от 

районната избирателна комисия – Плевен. Помещението се намира 

на първия етаж от сградата на областната администрация – Плевен.“ 

Аз  проведох  и  разговор  с  госпожа  Райна  Димитрова  от 

областната администрация, която е била ангажирана с изпращане на 

писмото. Тя потвърди, че в това помещение, което е  в областната 

администрация,  се  съхраняват  само  изборни  книжа  от 

президентските избори през 2011 г. Там не са книжата от местните 

избори, произведени заедно с президентските. И искат поради липса 

на  друго  помещение  и  място,  където  да  ги  приберат,  архивните 

документи на РИК, които са предадени на областна администрация, 

съгласно чл. 296 от Изборния кодекс. 

И  ви  предлагам  проект  на  решение  относно искането  за 

отваряне  на  помещение,  в  което се  съхраняват  изборни книжа от 
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произведените избори за президент и вицепрезидент на Република 

България на 23 и 30 октомври 2011 г. 

Моля ви да погледнете проекта и да кажете дали сте съгласни 

с неговото съдържание. При подготовката на проекта съм се водила 

и от практиката на  Централната избирателна комисия – последната 

практика,  когато  имахме  няколко  случая,  когато  трябваше  да  се 

отвори такова помещение и отново да се запечата с хартиени ленти, 

върху които е поставен восъчният печат, който е бил необходим при 

отменения Изборен кодекс. 

Казах, че е малко по-особено искането, тъй като съм останала 

с  впечатление,  че  досега  не  сме  имали  искане  за  отваряне  на 

помещение  с  цел  поставяне  само  на  архивните  книжа  на 

избирателната комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1387-ПВР/НС. 

Продължаваме  с  разглеждането  на  точка  първа  от  дневния 

ред: 

1. Проект на решение относно попълване състава на ОИК 

– Враца. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател,  проектът  е  във 

вътрешната мрежа - № 1373. Както си спомняте, на предходното ни 

заседание  освободихме  председателя  на  ОИК  –  Враца,  поради 
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назначаването  й  за  заместник-областен  управител.  С  днешното 

решение  ви  предлагам  да  назначим  за  председател  господин 

Владимир  Христов  Христов  –колега,  бивш  член  на  Централната 

избирателна  комисия.  Налице  са  документите:  предложение  от 

областния  координатор  на  ПП  „ГЕРБ“  във  Враца  инж.  Петя 

Цветанова  Аврамова;  пълномощно  е  приложено,  в  оригинал 

декларация по чл. 66 и чл. 65 от Изборния кодекс, Приложение № 1 

към  Решение  №  13  от  господин  Владимир  Христов  Христов  в 

оригинал. 

Предлагам  ви  само  една  автокорекция.  Тъй  като  пише 

промяна  в  състава  на  ОИК  –  Враца,  горе  да  изпишем  относно 

попълване на състава на общинската избирателна комисия – Враца, 

поради  това  че  фактически  ние  с  предходно  решение  сме 

освободили председателя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

ведно с автокорекцията, направена от колегата докладчик, моля да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1388-ПВР/МИ. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

3.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Госпожо председател, уважаеми колеги, във 

вътрешната  мрежа  се  намира  проект  на  решение  под  № 1375  за 
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поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  №  1158-НС  от 

30 септември  2014  г.  на  ЦИК  относно  предизборна  агитация  в 

гр. Долни чифлик, област Варна. 

След извършена проверка Централната избирателна комисия 

констатира  грешка  –  допусната  техническа  грешка  в  Решение  № 

1158-НС от 30 септември 2014 г. на ЦИК  относно изпращането на 

актовете  за  установените  нарушения,  като  погрешно  е  изписано 

Област  София  вместо  правилното  Област  Варна.  Предвид  което 

предлагам да приемем решение, с което да допуснем поправката на 

тази грешка в Решение № 1158-НС от 30 септември 2014 г. на ЦИК, 

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

„област Варна“.

Може  да  се   запознаете  с  проекта  на  решение  и  да  го 

гласуваме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение,  моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1389-НС. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

4.  Корекция  в  одобрена  справка  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК – Монтана. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  аз  не  съм 

изготвила   проект,  тъй  като  това  е  възнаграждение.  Касае  се  за 

поправка  на  техническа  грешка.  Не  са  изписани  правилно 
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присъстващите. Не зная откъде се е получила тази грешка, тъй като 

докладвах наведнъж четири възнаграждения. Твърде е възможно да 

сме сбъркали, но няма проблем. 

Предлагам на вашето внимание да прегласуваме утвърдената 

с  протоколно  решение  от  9  декември  2014  г.  справка  за 

възнаграждение на общинската избирателна комисия – Монтана – за 

едно  заседание.  В  протокола  пише,  че  са  присъствали  Камелия 

Илиева – заместник-председател, Антоанета – секретар, т.е. общо 15 

члена. Тук липсва само отметка за секретаря. 

Предлагам  ви  да  прегласуваме  справката  с  днешно 

протоколно  решение,  т.е.  да  потвърдим  заседанието,  което  е 

проведено на 22.10.2014 г. на посоченото основание, а именно чл. 

30,  ал.  6  и 7  от ЗМСМА – от  държавния бюджет,  и да  заплатим 

заседанието  от  държавния  бюджет,  като  добавим  към  справката, 

която  сме  гласували  на  9-ти,  и  секретаря  на  комисията.  Тоест, 

присъствали са  заместник-председател, секретар и 13 членове, или 

общо 15 присъстващи на въпросното заседание, видно от протокола, 

който ни е  представен. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

докладчик. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Колеги,  закривам 

разискванията. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, отиваме към следващата точка от дневния ред: 
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5.  Корекция  в  одобрена  справка  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК – Бургас. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, при определяне на 

възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия 

– Бургас, за едно проведено заседание за обявяване на следващия в 

списъка общински съветник, при преброяването на присъстващите 

съм  допуснала  грешка  и   сме  гласували  справка  с  21  членове, 

присъствали  на  заседанието  на  22  октомври  2011   г.,  а  в 

действителност  са  присъствали 22,  поради  което  ви предлагам да 

приемем нова справка по вх. № МИ-15-302 от 20 ноември 2014 г., за 

проведено едно заседание на 22 октомври 2014 г. На заседанието са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  22 

членове  на  общинската  избирателна  комисия,  поради което   и  на 

основание  Решение № 631-МИ от 15.07.2014 г. и чл. 458, ал. 1 от 

Изборния  кодекс  да  им  заплатим  това  заседание  от  държавния 

бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение  от  колегата 

Сидерова, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следваща точка: 

6. Доклад относно участие в симпозиум в ЮАР. 

Заповядайте, колеги. 



11

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, както знаете, от 2 до 6 декември се 

проведе  Деветият  международен  симпозиум  по  избори  в  Южна 

Африка. На него присъствахме аз и колегата Румен Цачев. Беше по 

покана на Независимата избирателна комисия на Южна Африка в 

сътрудничество  с  Международния  център  за  парламентарни 

проучвания, ситуиран в Лондон. В симпозиума участваха около 120 

представители на избирателни демокрации и органи по провеждане 

на избори от над 40 държави. Бяха обсъждани инициативи за добри 

практики, достъп до нови технологии и инструменти за развитие на 

иновативни стратегии, прилагани в съответните страни и региони. 

Доклади  на  различни  теми  бяха  изнесени  като  по-близък 

поглед  в  настоящи  и  бъдещи  промени  в  изборните  процеси  и 

демокрации,  какви  са  последиците  за  избирателните  комисии, 

установяване и укрепване на прозрачност и отговорност в изборните 

процеси,  предоставяне  на  основно  предизвикателство,   ролята  на 

Африканския  съюз  в  изборите,  осигуряване  на  безпристрастност, 

важността  за  бързо  и   акуратно  предаване  на  резултатите,  какво 

можем да научим от изборната икономика и изборната психология, 

размисли  за  стратегически  значения  на  информиран  електорат, 

необходимостта  от  обучение,  бюлетините  –  планиране,  печат, 

доставка, прозрачност и отчетност в изборната кампания. 

Проведоха се тъй наречените няколко работилници, т.е. това 

са  работни  срещи  между  участниците,  както  и   три  дискусии  и 

кръгли  маси на  теми.  Едната  беше:  Наблюдатели  –  приятели  или 

врагове;  втората  –  Важността  на  гражданското  общество  –  как 

помага  или  пречи  на  избирателните  комисии  при  регистрация  на 

избирателите  и по време на изборните процеси; и третата, на която 

участвахме с колегата Цачев – Електронното гласуване за всички – 

панацея ли е това за елиминиране на избирателните проблеми. 

Имаше интересни доклади с някои конкретики, както беше 

Централната избирателна комисия на Румъния. Може би колегите, 

които  бяха  преди  това  там,  са  запознати.  Техният  доклад  беше: 

Ролята на жените в политическия живот и  ролята на малцинствата. 
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Присъстваха с демонстрации – не помня точното число, но 

мисля,  че   колегата  Цачев  ще ме  поправи,  ако  бъркам,  около  10 

търговски фирми, които се занимават с отпечатване на бюлетини, 

производство на оборудване за провеждане на избори, като:  кабини, 

урни,  машини  за  гласуване  и  супермодерни  нови  технологии  за 

регистрация на избирателите. Ние сме донесли някои проспекти и 

който има интерес, може да се запознае. 

Посетихме  печатницата  в  Южна  Африка.  Колегата  може 

малко повече да разкаже, че повече разбира от тази материя. 

Искам  да  кажа,  че  два  бяха  основните  акценти  на  този 

симпозиум. Това е регистрацията на наблюдатели и обучението. По 

отношение на сертифициране на обучението, както е в Америка и в 

повечето други страни, и обучение не само на заетите в изборния 

процес.  По  принцип  в  повечето  държави  те  не  са  членове  на 

секционни комисии, а се наричат изборни служители. Тоест, това е 

вече  една  по-постоянна  изборна  администрация.  Но  така  също  и 

обучение на населението и на младежта.  Така е и в Съединените 

щати, така е и в Южна Африка. Те дори провеждат една седмица на 

демокрацията в училищата по един надслов: Никога не си толкова 

млад, за да научиш повече за демокрацията. Това са програми, които 

се  провеждат  от  Независимата  избирателна  комисия  на  Южна 

Африка. 

Като цяло държавите – участници, които бяха, имат регистри 

или са в процес на създаване на избирателни регистри. Такива са и в 

Румъния,  които  са  направили  тези  регистри  по  инициатива  на 

тяхната  постоянна  избирателна  администрация,  както  се  нарича 

тяхната ЦИК, ако може така да се каже. Като това е било кампания с 

надслов: Избирателен регистър – първа крачка за елиминиране на 

изборни измами. Този процес е сложен, трае около 7-8 месеца до две 

години  самата  регистрация.  Изготвят  се  карти,  провежда  се 

кампания за мотивиране на избирателите. 

Какви са предимствата, когато има регистър на избирателите? 

– Това дава  точен брой на избирателите;  дава  статистика мъже – 
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жени;  елиминира се  дублирането на  избиратели;  точният  брой на 

секциите  и  местонахождението  се  определят;  достига  се 

синхронизация  на  националните  лични  данни  и  регистъра  на 

избирателите. 

Имаше  доклад  и  на  Независимата  избирателна  комисия  на 

Южна  Африка,  като  интересното  беше  по  отношение  на 

Независимата избирателна комисия на Южна Африка. Те разказаха 

и  за  тяхната  работа.  Самата  комисия  има  доста  международни 

отличия  и  награди  и  провеждат  много  интересни  програми  за 

обучение,  както казах и на хората,  участващи в изборния процес, 

така и на самото население. 

По отношение на бюлетините беше интересно, защото казаха, 

че  при  тях  във  всяка  една  секция  има  и  брайлови  бюлетини  за 

незрящи – предоставят им. По принцип Независимата избирателна 

комисия на Южна Африка работи с мотото, че електоратът е най-

добрият партньор в изборния процес и избирателната комисия прави 

и най-дребните неща за него. 

По-различното беше, че когато са в предизборна кампания и 

правят  своята  разяснителна  кампания,  те  работят  с  телевизии, 

фейсбук,  интернет,  билбордове,  улична  реклама.  Работят  в 

партньорство с партии, медии, гражданско общество, традиционни 

религиозни  лидери.  Това  което  беше  по-различното.  Също  така 

както и в Америка, така и за Южна Африка, те в информационната 

си кампания правят  едни листовки,  на които пише – примерно,  в 

Южна Африка на 7 май са имали избори, а в Америка – в един от 

щатите са имали избори на 4 октомври т.г. И на листовките пише: 

Гласувайте на 7 май, примерно от 6 ч. до 7 ч. Тоест, по този начин 

активират  и  избирателите.  Но  основно  се  акцентираше  на 

регистрация, биометрични данни и нови технологии, които просто за 

мен  граничеха  с  Космоса,  от  типа  на  ирисова  регистрация  или 

електронна химикалка. 

Това  е  което  мога  да  кажа  и  колегата  Цачев  може  да  ме 

допълни. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Цанева. 

Колега Цачев? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Понеже  колегата  Цанева  спомена  за 

печатницата, само да кажа две думи. 

Единия ден, в който бяхме на посещение там, имахме и среща 

с ръководството и разгледахме детайлно помещенията,  в  които се 

работи.  Имаше  и  представители  от  други  избирателни  комисии. 

Запознаха  ни  с  целия  цикъл  от  заготовките  до  складовите 

помещения накрая. 

Мога  да  кажа,  че   това  е  една  изключително  голяма, 

съвременна,  автоматизирана печатница,  както е и нашата на БНБ, 

само че тази е много по-голяма. За пример само ще кажа, че само в 

складовите  помещения  хартията,  която  се  съдържаше  там, 

обезпечаваше  работата  на печатницата  за  два месеца и половина 

напред  на  склад.  Капацитетът  беше  огромен.  Казаха,  че  печатат 

включително и за Англия, седмични списания, за различни държави. 

По отношение  на  бюлетините,  които  печатат  за  Република 

Южна Африка като брой 50 милиона казаха, че ги отпечатват за три 

дена.  На  въпрос  как  се  осъществява  контролът  по  време  на 

отпечатването ни казаха, че това, което предварително се задава като 

параметри, като изисквания за отпечатването, не подлежи в процеса 

на печатането на контрол, но досега никога не се е случвала грешка, 

макар и  минимална, в зададените параметри  и в крайния продукт, 

който след това се използва за гласуването в самите избори. 

Техните  бюлетини,  които  отпечатват  са  със  снимки  – 

различни бюлетини за  различните държави.  Включително печатат 

бюлетини  и  за  други  държави,  които  с  транспортни  самолети  ги 

транспортират след това. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги  за 

изчерпателния доклад. 

Колеги, откривам разискванията. Имате ли въпроси? – Няма. 
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Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

7.  Доклад  относно  регистрация  за  обучение  по 

стратегически избирателни реформи. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  пише 

АйСиЗиЕс. Получили сме покана  с вх. № ЦИК-07-57 от 09.12.2014 

г.  от  Международния  център  за  парламентарни  проучвания.  Вие 

можете да се запознаете с текста, има и превод на български език. 

Предлагат ни обучение от 27 април до 1 май 2015 г.,  като 

темата  е  „Стратегическа  избирателна  реформа“.  Този  курс  на 

обучение е сертифициран. 

Искам да отворя една скоба по отношение на Международния 

център  за  парламентарни  изследвания.   Това  е  един  институт, 

ситуиран в Англия, който се ползва с много добро име, на много 

високо  ниво  провежда  обучение,  но  не  само  обучение,  а  и 

международни изяви, съвместно с различни избирателни комисии. 

Участва, както беше и в Хелзинки, на международни конференции 

на Венецианската комисия, на ПАСЕ. В случая и в Южна Африка 

симпозиумът  беше  организиран  съвместно  с  Независимата 

избирателна  комисия  на  Южна  Африка  и  на  този  международен 

център. 

Защо сега го докладваме, въпреки че е за 27 април 2015 г.? – 

Има такса за обучението, която такса е 2950 лири, но ако се приеме 

решение да се обучават членове на нашата комисия и заявката се 

направи до 6 януари 2015 г., има значително намаление от таксата за 

обучение. Затова сега ви докладвам това писмо, като моето мнение – 

поне аз така мисля и се надявам да получа подкрепата и на други 

колеги  от  комисията,  е  че  това  е  едно  добро  начало,  ако  ние 

започнем  наистина  като  Централна  избирателна  комисия  и 

допълнително да се обучаваме, защото просто виждам как и другите 

избирателни комисии от тези два форума, на които бях, също правят 

такива международни мероприятия и всяка  една изява  може само 

добре да говори за нас и да ни е в полза и помощ. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Цанева, благодаря 

за доклада. Нека помислим и да вземем решение малко по-късно по 

този повод. Аз си записвам. 

А сега да продължим със следващите точки от дневния ред. 

Заповядайте, колега Матева.

8.  Доклади  по  дела  и  актове  за  установяване  на 

административни нарушения. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  поредния  брой 

определения  на  Върховния  административен  съд  по  молби  на 

„Синята  коалиция“,  подадени  чрез  Николай  Гацев,  за  отмяна  на 

влезли в сила определения, по жалби, подадени от Николай Гацев 

срещу  наши  решения  за  назначаване  на  районни  избирателни 

комисии за изборите за Европейски парламент. 

Докладвам определение № 14693 от 8 декември 2014 г.  по 

административно  дело  №  13424/2014  г.  с  вх.  №  ЕП-08-146  от 

11.12.2014 г. Оставя без разглеждане молбата, подадена от  „Синята 

коалиция“ чрез Николай Петров Гацев. 

Следващото определение е № 14910 от 10 декември 2014 г. 

по  административно  дело № 13447/2014  г.  с  вх.  № ЕП-08-147 от 

11.12.2014 г. Със същия диспозитив. 

Определение  №  14914  от  10  декември  2014  г.  по 

административно  дело  №  13475/2014  г.  с  вх.  №  ЕП-08-148  от 

11.12.2014 г. 

Следващото определение е с № 14779 от 9 декември 2014 г. 

по  административно  дело № 13474/2014  г.  с  вх.  № ЕП-08-149 от 

11.12.2014 г. 

Следващото определение е с № 14736 от 9 декември 2014 г. 

по  административно  дело № 13460/2014  г.  с  вх.  № ЕП-08-150 от 

11.12.2014 г. 

Последното определение е с № 14668 от 5 декември 2014 г. 

по  административно  дело № 13457/2014  г.  с  вх.  № ЕП-08-151 от 

11.12.2014 г. 
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Всичките са с диспозитив: Оставя без разглеждане молбата, 

подадена  от   „Синята  коалиция“  чрез  Николай  Петров  Гацев. 

Докладвам ви ги за сведение и прилагане към  преписките по делата, 

които се водят в ЦИК. 

Ако може да докладвам само и едно писмо за върнати актове 

за установяване на административни нарушения. Не съм го заявила, 

но то е само едно. 

Писмото е от Столична община, район „Триадица“, с вх. № 

НС-07-120  от  15  декември  2014   г.  С  него  кметът  на  район 

„Триадица“  ни  изпраща  два  акта  за  установяване  на 

административни нарушения с № 32 от 30 септември 2014  г., и № 35 

от 1  октомври 2014 г. И двата акта са съставени против „Сега“ АД и 

е следвало да бъдат връчени на госпожа Теодора Стоянова Пеева, 

която обаче не е открита на адреса. 

Тук се съдържа цялата документация по преписката. Търсена 

е от представители на общината за връчване. Изпращали  са актовете 

с препоръчани писма с обратни разписки, така че аз в момента го 

докладвам за сведение. Съответният докладчик по делата, по които е 

установено нарушението, ще прецени какви по-нататъшни действия 

да се предприемат, за да бъдат връчени тези актове. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Матева. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

9. Жалба от Линка Стойкова Тонева – Методиева. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам само да докладвам една жалба, 

която  трябва  да  придвижим  към  съда.  Това  е  жалба  от  Линка 

Стойкова Тонева – Методиева с вх.  № НС-22-542 от 15 декември 

2014 г. срещу наше Решение № 885-НС от 9 септември 2014 г.,  с 

което  сме  приели  Методическите  указания  за  секционните 

избирателни  комисии  извън  страната.  Ние  сме  длъжни  да 

придвижим жалбата към съда. 
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Но аз ви предлагам в днешното заседание да влязат мотиви, 

че  жалбата  е  недопустима,  първо,  на  основание  чл.  58,  ал.  1  от 

Изборния кодекс – изтичане на срока. 

Отделно от това същото лице е подавало жалба срещу същото 

решение  и  Методическите  указания  за  гласуване  извън  страната, 

която е била една от жалбите – предмет на административно дело № 

11447/2014  г.  И с  определение  № 10926 от  16  септември 2014  г. 

жалбата е оставена без разглеждане. 

Считам, че са налице всички основания за недопустимост, но 

ние да си администрираме жалбата, към която ще приложим копие 

от решението, копие от публикуването при нас и в БТА и копие от 

определенията на Върховния административен съд. 

Това е по този доклад. 

10. Доклад относно постановление за отказ за образуване 

на досъдебно производство и жалба. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Следващият  ми доклад  е  по вх.  № 

ЕП-09-123 от 13 декември 2014 г. Това е  постановление за отказ за 

образуване  на  досъдебно  производство  от  Районна  прокуратура  – 

Лом по повод на наше писмо изх. № ЕП-09-113 от 30 октомври 2014 

г.,  за  двойно  гласуване  по  време  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България. Пак казвам, че този 

начин  на  пряк  контакт  с  районните  полиции  води  до  бързи 

резултати,  но  е  хубаво  и  Главна  прокуратура  да  има  общ поглед 

върху  постановленията,  които  са  постановени  от  районните 

прокурори по такъв тип престъпления, които са  срещу изборното 

законодателство и упражняването на избирателни права. 

Постановлението  е  за  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство. По време на извършената проверка се е установило, 

че лицето срещу което е извършена проверката, не е гласувано два 

пъти. Направена е и почеркова експертиза и се е установило, че в 

едната секция това не е негов подпис. Най-вероятно е на лице, което 

е по-нагоре или по-надолу в листата, което ме връща към едно наше 
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старо разсъждение, че трябва да въведем не само линийка, която да 

сочи реда, а която да има празна кутийка и на определено място да 

се полага подписът, за да не се получават тези разминавания. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, с това и тази точка от дневния ред е изчерпана. 

Започваме  с  исканията  за  изплащане  на  възнаграждения. 

Първа е колегата Бойкинова. 

11.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Хасково и ОИК – Кърджали. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-343 от 11.12.2014 г. е 

постъпило  искане  до  Централната  избирателна  комисия  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Хасково,  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведено  заседание  на  812.2014  г.  На  това 

заседание  общинската  избирателна  комисия  е  разгледала 

постъпилото  уведомително  писмо  от  Станислав  Насков  Дечев  – 

общински съветник на група „ГЕРБ“, с което той е уведомил ОИК, 

че  е  назначен  за  заместник-областен  управител,  и  общинската 

избирателна комисия е  взела решение за обявяване на  общински 

съветник  от  листата  на  ПП  „ГЕРБ“  –  Георги  Божанов  Илиев, 

следващият от листата. 

В  решението  няма  изричен  диспозитив,  че  са  прекратени 

пълномощията на избрания за заместник-областен управител, но и 

самият закон ЗМСМА точно в тази хипотеза – т. 4 – при избирането 

на  общински  съветник  за  заместник-областен  управител,  в  ал.  7 

урежда  хипотезата,  че  в  тридневен  срок  от  получаване  на 

документите, удостоверяващи обстоятелствата, а именно заповедта, 

която  е  приложена,  общинската  избирателна  комисия  обявява  за 

избран  следващия  в  листата.  Затова  считам,  че  са  представени 

всички  изискуеми  документи  и  предлагам  да  се  изплати 

възнаграждение  за  проведеното  заседание  на  8.12.2014  г. 

Присъствали са заместник-председател, секретар и 12 членове. 



20

Отсъствал е председателят и изброени членове. 

Предлагам  възнаграждението  да  се  изплати  от  държавния 

бюджет на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Продължете със следващ доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-344 от 12.12.2014 г. е 

постъпило искане от  общинската избирателна комисия – Кърджали 

за  проведено  подготвително  заседание  на  2.12.2014 г.,  на  което е 

дадено целодневно дежурство от председателя Даниела Атанасова 

Петрова. 

Съответно има искане за изплащане на възнаграждение и за 

проведеното  заседание  на  3.12.2014  г.  На  това  заседание  са 

прекратени  пълномощията  на  общинския  съветник  Илия  Сотиров 

Илиев, който е избран за областен управител на област Кърджали, и 

съответно на това заседание са обявили следващия от листата на ПП 

„ГЕРБ“, а именно господин Гюлебеаз Мюмюн Шакир. 

След това общинската избирателна комисия на 7.12.2014 г. 

също  е  провела  целодневно  дежурство,  на  което  е  присъствал 

председателят на ОИК – Кърджали и един член – господин Байрям. 

Заседанието се е провело на 8.12.2014 г. На това заседание е 

заличена  регистрацията  на  кандидат  за  общински  съветник  от 

листата на ПП „ГЕРБ“, прекратени са пълномощията на общински 

съветник  от  листата  на  ПП  „ГЕРБ“  поради  избирането  му  за 
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заместник-областен управител на област Кърджали, и съответно са 

обявили господин Гроздан Велчев Колев – следващият в листата на 

ПП „ГЕРБ“ за общински съветник. 

Предлагам  ви  да  изплатим  едно  дежурство,  проведено  на 

2.12.2014  г.  на  председателя  на  ОИК  –  Кърджали,  заседание, 

проведено  на  3.12.2014  г.  –  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 10 членове. Едно дежурство, проведено на 

7.12.2014 г. – присъствали председателят и един член. И заседание, 

проведено  на  8.12.2014  г.  –  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 12 членове. Възнаграждението да се изплати 

от  държавния  бюджет.  Правното  основание  е  чл.  83,  ал.  4  от 

Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Колеги,  закривам 

разискванията. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

12.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Своге. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № МИ-15-341 от 11.12.2014 г. е 

постъпило искане от  общинската избирателна комисия – Своге, за 

заплащане  на  едно  заседание  на  8  декември 2014  г.,  на  което  са 

прекратени  предсрочно  пълномощия  на  общински  съветник  и  е 

обявен за избран следващият в листата, поради което и на основание 
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чл.  458,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  и  Решение  №  631-МИ  от 

15.07.2014 г. на ЦИК ви предлагам да заплатим това заседание от 

държавния бюджет на председател, заместник-председател, секретар 

и 6 членове. Това е точно повече от половината от членския състав 

на комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, откривам разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.

Следващият  докладчик  е  колегата  Чаушев.  Заповядайте, 

колега Чаушев. 

13.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Сливен. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-325 от 

05.12.2014 г. сме получили искане за заплащане на възнаграждение 

от  общинската  избирателна  комисия  –  Сливен,  за  проведено 

заседание  на  1.12.2014  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 21 членове. На това заседание са 

прекратили пълномощията на общински съветник и са обявили друг 

от  същата  кандидатска  листа.  Правомощието  е  прекратено  във 

връзка  с  назначаване  на  общинския  съветник  като  областен 

управител на Сливен. 

Поради това аз предлагам на основание чл. 458 от Изборния 

кодекс да им се изплати това възнаграждение на членовете на ОИК – 

Сливен от държавния бюджет. 
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Иска се също така и заплащане за дежурство на 3.12.2014 г. 

на  председателя  на  тази  общинска  избирателна  комисия  за 

подготовка  на  документите  и  издаването  на   съответни 

удостоверения, което аз предлагам да се изплати на основание чл. 

83, ал. 4  от ИК във връзка с наше Решение № 1486-МИ на ЦИК от 

10.11.2011 г.,  т. 9 – от държавния бюджет на този председател на 

общинската избирателна комисия. 

Иска се и още едно дежурство,  уважаеми колеги, за връчване 

на  това  удостоверение  на  сесия  на  общинския  съвет  в  община 

Сливен  за  16  декември,  с  което  аз  съм  затруднен  –  не  знам 

практиката  и  дали  плащаме  за  присъствие  на  заседание  на 

общинския съвет за връчване.

Предлагам да не се плаща поради липса на основание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  предложенията,  направени  от  колегата 

Чаушев, моля да гласува. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.

Колега Христов, заповядайте.

14.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Разград, ОИК – Лозница, ОИК – Попово. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  с  С  вх.  №  МИ-15-340  от 

11.12.2014  г.  сме  получили  искане  от  ОИК  –  Лозница,  област 

Разград,  за  заплащане  на  едно  заседание,  което  е  свързано  с 

освобождаването на общински съветник и обявяването на следващия 
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в листата. Заседанието е във връзка с това, че  общинският съветник 

е бил издигнат за заместник-областен управител. 

При  подготовката  на  документите  обаче  ми  направи 

впечатление.  Приложени  са  всички  документи  –  и  протокол,  и 

решение  на  общинската  избирателна  комисия,  но  като  четох 

протокола,  ми направи впечатление,  че заседанието е свикано  на 

основание чл. 33 от Изборния кодекс, което не съответства, тъй като 

общинските избирателни комисии заседават на основание чл. 87 от 

Изборния кодекс. 

От направената след това проверка на целия протокол и на 

решението се оказа, че цялата документация, която ни е предложена, 

е съставена на базата на стария изборен кодекс, т.е. членовете, които 

са цитирани и като основание за провеждане на заседанието, а и за 

освобождаване  на  общинския  съветник  и  назначаването  на  новия 

общински  съветник,   са  цитирани  текстове  от  изборния  кодекс, 

който беше до 2014  г.,  м.  февруари,  макар че  документацията  е 

правилно попълнена. 

Затова  аз  предлагам  ние  да  приемем  с  наше  решение 

изплащането на това заседание, но ще подготвя едно писмо до края 

на работния ни ден, с което да уведомим общинската избирателна 

комисия  –  Лозница,  област  Разград,  да  направят  поправка  на 

техническа грешка на тяхното решение. Трябва да ви уведомя и че те 

де  факто са изчакали 7-дневния срок,  решението не е  обжалвано, 

влязло е в сила. Вероятно новият общински съветник е участвал и в 

заседание на общинския съвет, така че ние не можем нищо друго да 

предприемем.  Не  е  нормално  да  отхвърлим  решението,  а  да 

поискаме поправка на техническа грешка. 

Във връзка с това ви моля да вземем решение за  изплащане 

на възнаграждение за едно заседание, проведено на 9.12.2014 г., на 

което  са  присъствали  председател,  секретар  и  10  членове  и  на 

основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс от държавния бюджет 

да  се  изплати  възнаграждението,  като  се  приложи  и  съответното 

писмо, което обещавам да напиша до половин час. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Колеги, ще подложа поотделно гласуването на направените 

предложения. 

Който  е  съгласен  да  се  изплати  възнаграждението, 

докладвано от колегата Христов, моля да гласува. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги,  който е  съгласен  да  бъде  изпратено едно писмо,  с 

което да уведомим съответната общинска избирателна комисия, че е 

необходимо да  извърши поправка в своето решение и в правното 

основание, моля да гласува. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.

Колега, моля, продължете. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-338  от 

11.12.2014  г.  сме  получили  и  искане  от  общинската  избирателна 

комисия – Разград,  за проведено заседание по същата причина.  И 

тъй като вече бях забелязал грешката, реших да проверя и се оказа, 

че  ОИК  –  Разград  също  е  използвал  стария  изборен  кодекс  и  е 

направил абсолютно същата грешка. Затова ви предлагам абсолютно 

същия вариант за решение, а именно: 
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Да изплатим възнаграждение за едно заседание, проведено на 

8 декември 2014 г., на което са присъствали председател, заместник-

председател,  секретар  и  14  членове,  от  държавния  бюджет.  И 

аналогичното  писмо,  което  гласувахме  преди  малко  за  ОИК  – 

Лозница, да изпратим и на ОИК – Разград. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Подлагам  анблок  на  гласуване  изплащането  на 

възнаграждението и изпращането на писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Колега, моля продължете с ОИК – Попово. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е също така на 13 

декември  2014  г.  искане  с  вх.  №  Ми-15-345  от  общинската 

избирателна  комисия  –  Попово,  област  Търговище,  за  проведено 

заседание  по  същата  причина,  а  именно  за  освобождаване  на 

общински съветник и назначаване на следващия. Тук обаче всичко 

си  е  редовно.  Правилно  са  описани  основанията,  правилно  е 

предложен следващият в листата. 

Затова предлагам директно да вземем решение да изплатим 

възнаграждение за проведено заседание на 10 декември 2014 г., на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и 13 членове,  на основание чл.  458,  ал.  1 от Изборния кодекс,  от 

държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги? – Не виждам коментари. 
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Продължаваме със следващо възнаграждение. 

Заповядайте, колега Сюлейманов. 

15.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Добрич. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-

351 от 15.12.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане от общинската избирателна комисия – Добрич, за изплащане 

на възнаграждение на членовете на ОИК –Добрич за проведени две 

заседания на комисията, съответно на 10 и 13 ноември 2014 г. Към 

искането  са  приложени заверени  копия  от  протоколите  и  взетите 

решения на проведените заседание. 

На  заседанието  на  10  ноември  2014  г.  е  разгледано 

заявлението на Живко Мартинов за предсрочното прекратяване на 

пълномощията му като общински съветник, тъй като той е избран за 

народен  представител  в  43-ото  Народно  събрание.  Общинската 

избирателна  комисия  на  основание  чл.  87,  ал.  1  и  чл.  458  от 

Изборния  кодекс  и  чл.  30,  ал.  4,  т.  4  от  ЗМСМА  прекратява 

предсрочно пълномощията на Живко Мартинов. 

На следващото заседание, проведено на 13 ноември 2014  г. 

се  обявява  за  избран  следващият  от  листата  на  ПП „ГЕРБ“.  Във 

връзка с това съм подготвил една справка на основание чл. 83, ал. 4 

от Изборния кодекс, също така и Решение № 631-МИ от 15.07.2014 

г.  на  ЦИК,  с  което  предлагам  да  одобрим  изплащането  на 

възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  за  проведените  две 
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заседания:  присъствали  са  общо  14  членове,  в  т.ч.  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  11  членове.  Основанието  е  чл. 

458, ал. 1, за сметка на държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, разисквания? (Реплики.)

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  И  на  мен  това  ми  направи 

впечатление.  Те  са  изчакали  според  мене  тридневния  срок  за 

обжалване. Има тридневен срок за обжалване и след като е изтекъл, 

тогава са провели следващото заседание. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

уточнението. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Следващият докладчик по тези искания е колегата Баханов. 

16.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Перник и ОИК – Тетевен. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с един вх. № МИ-15-

339  от  11.12.2014  г.  са  постъпили  искания  –  четири  на  брой,  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Перник,  за  изплащане  на 

възнаграждения за проведени три заседания и едно дежурство. 

Първото е относно искане за изплащане на възнаграждение 

на  членовете  на  ОИК  –  Перник,  за  проведено  заседание  на 

14.11.2014 г. във връзка с постъпила молба от Иван Огнянов Иванов 

–  общински  съветник,  избран  от  листата  на  ПП  „ГЕРБ“,  за 
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прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от 

ЗМСМА. 

Постъпили са и писма от областния управител на област с 

административен  център  Перник  и  Пернишкия  административен 

съд,  с  които  се  иска  информация  относно  предсрочното 

прекратяване на правомощията на  кмета на община Перник Росица 

Янакиева.  ОИК  –  Перник  е  взела  решение  за  прекратяване  на 

пълномощията на  Иван Огнянов Иванов и на заседанието е  взето 

решение  да  се  формира  работна  група  от  трима  членове  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Перник,  която  да  изготви 

отговор до областния управител и Пернишкия административен съд. 

Приложена  е  справка  и  има  решение  № 383-МИ от  14.11.2014  г. 

относно прекратяване пълномощията на Иван Огнянов Иванов като 

общински съветник, избран от листата на ПП „ГЕРБ“. Приложен е и 

протокол  от  14.11.2014  г.,  въз  основа  на  който  са  взети  и  тези 

решения:  едното  за  прекратяване  на  пълномощията  на  господин 

Иван Иванов, и следващото – за формиране на работна група, която 

да подготви отговори до областния управител и Административния 

съд – гр. Перник. 

Взето е решение № 383 от 14.11.2014 г., с което е определена 

комисия в състав от трима членове, която да се събере на дежурство 

и   да  подготви  отговор  до  областния  управител  и  до 

Административния  съд.  Определено  е  комисията  да  бъде  под 

ръководството  на  Петър  Трендафилов  –  председател  на  ОИК  – 

Перник.  И  на  17.11.2014  г.  тази  работна  група  се  е  събрала, 

разгледала е  документите и е  изготвила отговор с  приложение на 

исканите  материали.  Това  е  относно  дежурството  на  17  ноември 

2014  г.  Първото   беше  заседание   на  14  ноември,  след  това 

дежурство на 17 ноември 2014 г. 

На 18 ноември 2014 г., уважаеми колеги, има ново заседание 

във връзка  с   прекратените на 14.11.2014 г.  правомощия на  Иван 

Огнянов Иванов като общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ в 

общинския  съвет  -  Перник,  с  предишно  решение  №  384  от 
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14.11.2014 г. На заседанието на 18-ти, колеги, прегледах протокола, 

където е записано 17-ти,  но самото решение е на 18-ти, като и в 

искането е записано, че заседанието е на 18 ноември 2014 г., но в 

ръкописния протокол пише, че е проведено на 17-ти. (Реплики.)

На  това  заседание  на  17  (18)  ноември  2014  г.  е  прието 

решение  №  387-МИ,  с  което  е  обявен  за  избран  за  общински 

съветник следващият в листата на ПП „ГЕРБ“, а именно Мирослава 

Иванова  Николова.  И  още  едно  решение  има  на  това  заседание: 

взето е решение за обявяване  на  следващия в листата за избран, а 

именно Мирослава Иванова Николова. 

Има  проведено  и  още  едно  заседание  на  общинската 

избирателна комисия – Перник. То е на 28.11.2014 г. във връзка с 

постъпили  заявления  от  Владислав  Спасов  Караилиев  и  Румяна 

Тодорова  Гьорева  –  двама  общински  съветници,  за  прекратяване 

предсрочно правомощията им като такива от листата на ПП „ГЕРБ“. 

След  разглеждане  на  постъпилите  материали  общинската 

избирателна комисия – Перник е взела решения № 390 и № 391 от 

28.11.2014 г.,  с  което предсрочно е прекратила правомощията  на 

Владислав  Караилиев  и  Румяна  Гьорева.   И  на  същата  дата  с 

Решение  № 392  и  № 393  от  28.11.2014  г.  са  обявени  за  избрани 

следващите  в  листата  на  ПП „ГЕРБ“,  а  именно  Явор  Рангелов  и 

Любен  Лазаров.  В  едно  и  също  заседание  са  прекратили  и  са 

обявили следващите. Желаят да им бъде изплатено и това заседание. 

Колеги,  обобщено  съм  изготвил  справка,  с  която  на 

основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 631-МИ от 

15.07.2014  г.  на  ЦИК,  да  изплатим  на  общинската  избирателна 

комисия – Перник възнаграждение за три заседания и на четирима 

членове  на  ОИК  –  Перник  възнаграждение  за  едно  дежурство, 

проведено на 17 ноември, както следва: 

Дежурството  на  17  ноември  2014  г.:  възнаграждение  на 

председател и трима членове на ОИК; 

Заседанието  на  14  ноември  2014  г.:  възнаграждение  на 

председател, заместник-председател и 9 членове; 
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Заседанието  на  17(18)  ноември 2014  г.:  възнаграждение  на 

председател, заместник-председател и 9 членове, и 

Последното заседание на 28 ноември 2014 г.: възнаграждение 

за председател и 10 членове на ОИК. 

Това е на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс  и чл. 

30, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА – от държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, чухте изчерпателния доклад.

Коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Моля, продължете със следващия доклад за ОИК – Тетевен. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-346  е 

постъпило  искане  от  ОИК  –  Тетевен,  за  изплащане  на 

възнаграждение  на  присъстващи  членове  на  общинската 

избирателна  комисия   на  заседания  на  комисията,  проведени  на 

1.12.2014 г. и 2.12.2014 г. Подготвил съм справка относно изплащане 

на  възнаграждения:  за  1.12.2014  г.  –  заместник-председател  и  8 

членове;  и  за  2.12.2014  г.  -  председател,  заместник-председател, 

секретар и 7 членове. 

Взетите  решения са  във  връзка  с   постъпило заявление  до 

ОИК  –  Тетевен  от  д-р  Мадлена  Цветанова  Бояджиева-Ничева,  с 

което иска от общинската избирателна комисия да приеме решение 

за  прекратяване  на  пълномощията  й  като  общински  съветник  в 

Общински  съвет  –  Тетевен,  тъй  като  е  назначена  за  държавен 

служител  на  длъжността  областен  управител  на  област  Ловеч  с 
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Решение  №  781  от  26.11.2014  г.  на  Министерския  съвет  на 

Република България. В протокола на ОИК – Тетевен е записано, че 

това е основанието за провеждане на заседание. 

Колеги, обръщам ви внимание – не знам дали сте го срещали 

на  друго  място:  взето  е  решение  да  се  извърши  проверка  на 

получените  документи  и  след  като  се  установи,  че  следва  да  се 

уважи заявлението, да се вземат съответните решения за отваряне на 

помещението с изборните книжа, съхранявани в Община Тетевен, за 

да  се   установи  следващият  кандидат  за  общински  съветник  от 

изборната  листа  на  ПП  „ГЕРБ“  за  изборите,  произведени  на  23 

октомври,  за да може да го назначат като общински съветник на 

мястото на госпожа Бояджиева. 

И са приели на 1.12.2014 г. решение в ОИК –Тетевен, да се 

разгледа  внесеното  заявление,  и  втора  точка  -   да  се  определи 

комисия за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни 

книжа,  която  да  извърши проверка  и  да  представи  необходимите 

документи за правилното и законосъобразно вземане на решение на 

общинската  избирателна  комисия  –  Тетевен,  и  решението  да  се 

изпрати  на  кмета  на  Община  Тетевен  за  издаване  на  заповед  за 

определяне на служител от общинската администрация,   който да 

участва  в  отварянето  на  помещението.  Комисията  да  изготви 

съответния протокол за отваряне и запечатване на помещението след 

извършената проверка. 

И са  предложили  трима  членове  на  ОИК,  представени от 

различни партии да присъстват. Това е първото заседание. Взето е и 

решение  на  1.12.2014 г.   относно  упълномощаване  на  членове  на 

ОИК  –  Тетевен  за  отваряне  на  помещението  за  съхранение  на 

изборните  книжа,  обработка  и  представяне  на  изискваните 

документи,  необходими  за  прекратяване  на  пълномощията  на 

госпожа д-р  Мадлена Цветанова Бояджиева-Ничева, от длъжността 

общински  съветник  и  назначаване  на  следващия.  Решението  е: 

определи комисия в състав трима човека.
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След  това  на  същата  дата  има  решение  за  прекратяване 

предсрочно  правомощията  на  госпожа  Мадлена  Цветанова 

Бояджиева-Ничева  като  общински  съветник  и   екземплярите  да 

бъдат изпратени на нея, на общинския съвет, на кмета и на ЦИК.

На  2  декември  2014  г.  вече,  след  извършена  проверка 

предполагам от назначената комисия, има друго заседание, на което 

е  докладвал секретарят на  ОИК – Тетевен и е  взето решение във 

връзка  с  прекратените  правомощия  на  общинския  съветник  – 

Решение  №  3  от  2.12.2014   г.:  обявява  за  избран  за  общински 

съветник в Общинския съвет – Тетевен господин Красимир Манев 

Гаджалов със съответното ЕГН. 

Колеги,  предлагам  да  се  изплатят  възнаграждения  за  две 

заседания на  общинската избирателна комисия – Тетевен. Едното е 

проведено  на  1  декември  2014   г.,  на  което  са  прекратени 

правомощията на общински съветник и на което е взето решение за 

излъчване  на  комисия;  и  на  2  декември  2014  г.,  когато  е  взето 

решение  за  обявяване  на  следващия  в  листата  на  съответната 

политическа партия. 

Изготвената справка е на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния 

кодекс и Решение № 631-МИ от 15.07.2014 г., както и чл. 458, ал. 1 и 

чл. 30, ал. 4, т. 4 – за изплащане от държавния бюджет.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, откривам разискванията. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  нямам  нищо  против,  че  са 

отваряли помещението, но трябваше да си вземат архива и кметът 

трябва да им е определил един шкаф, ако не всяка стая, където да го 

държат.  Не  може  на  всяко  обявяване  на  следващия  в  листата  да 

отваряме  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Едно допълнение.  Възнаграждение  за 

заседанието  на  1  декември  2014   г.  да  се  изплати  на  заместник-

председателя  и  8  членове;  а  за  заседанието  на  2.12.2014  г.  –  на 

председател, заместник-председател, секретар и 7 членове. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  съгласна  да  се  изплатят 

възнагражденията – нямам никакъв проблем, но според мене трябва 

или писмо, или поне едно обаждане, че при следващо слизане трябва 

да  се  извадят  от  там  листите  за  2011  г.,  за  да  се  съхраняват  по 

съответния  ред  в  отредено  за  тях  помещение  или  по  съответния 

начин,  и да бъдат прибрани след като изтече мандатът им. Какво 

означава  при всяко прекратяване  да  отварят?  Може да се наложи 

друг  общински  съветник  да  постъпи  на  друга  държавна  работа. 

Общественият живот е динамичен. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  за 

изплащане на възнаграждение. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Матева:

17.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Разлог. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-348  от 

13.12.2014 г. е постъпило искане от заместник-председателя на ОИК 

–  Разлог.  Подписано  е  от  заместник-председателя  и  секретаря  на 

комисията.  Прави  се  искане  за  заплащане  на  възнаграждение  за 

дежурство, без да е уточнено на коя дата е извършено, състоящо се в 

прием  на  книжа  и  документи,  и  подготовка  във  връзка  със 

следващото  извънредно  заседание,  което  предполага,  че 

дежурството  е  било  в  същия  ден,  в  който  е  било  извънредното 

заседание – 19 ноември 2014 г. 
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Освен  искането  за  дежурство,  на  което  са  присъствали 

заместник-председателят  и  двама  членове,  се  прави  искане  и  за 

заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  общинската 

избирателна комисия, които са участвали в извънредното заседание, 

което  е  проведено  на  19  ноември  2014  г.  На  това  заседание  са 

прекратени  предсрочно  пълномощията  на  общинския  съветник 

Христо  Гръдалов  от  листата  на  коалиция  „Разум“,  и  е  обявен 

следващият – Костадин Димитров Левенов, за общински съветник. 

Освен  тези  искания  се  прави  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение за заместник-председателя на ОИК – Разлог, която е 

присъствала на полагане на клетвата от новия общински съветник, 

като  е  изпратено  и  препис-извлечение  от  протокола  от  редовно 

заседание на общинския съвет в Разлог,  което  е проведено на 27 

ноември 2014 г., четвъртък. 

Аз ви предлагам да изплатим възнаграждение на членовете на 

общинската  избирателна  комисия  за  заседание,  проведено  на  19 

ноември  2014  г.,  в  което  са  участвали  заместник-председател, 

секретар и 9  членове, както и за дежурството, което смятам, че също 

е  било  на  19  ноември  според  данните  в  писмото,  на  което  са 

участвали  заместник-председател  и  двама  членове.  И  да  не 

изплащаме възнаграждение за участието на заместник-председателя 

в  заседанието  на  общинския  съвет,  на  което   е  положил  клетва 

новоизбраният член на общинския съвет. 

Предлагам  възнаграждението  да  е  за  сметка  на  държавния 

бюджет, като правното основание е чл. 84, ал. 4 от Изборния кодекс 

във връзка с чл. 30, ал. 6 и 7 от ЗМСМА. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  
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Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

18.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Тунджа. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Уважаеми колеги,  с  вх.  № МИ-15-350 от 

15.12.2014 г. в ЦИК е постъпило искане от ОИК – Тунджа, област 

Ямбол,  за  проведено  едно  заседание  и  за  изплащане  на 

възнаграждение за това заседание, проведено на 13 декември 2014  г. 

Заседанието е проведено на  основание чл. 458, ал. 1 от Изборния 

кодекс,  за  прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник  от 

ПП „ГЕРБ“ – Иван Стоянов, и  за избиране на следващия от листата. 

На заседанието са присъствали 16 членове  на комисията, в 

т.ч.  председател, заместник-председател, секретар. Взето е решение 

за прекратяване на пълномощията и за  избиране на следващия от 

листата. 

Приложен е протокол с решения на общинската избирателна 

комисия.  Налице  са  изискванията  на  закона  и  основанията  за 

изплащане на възнаграждение за това проведено заседание. Затова 

предлагам  на  основание  Решение  №  631-МИ  от  15.07.2014  г.  и 

Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.  да  се  изплати 

възнаграждение  на  присъствалите  членове  на  общинската 

избирателна комисия от държавния бюджет на основание чл. 83, ал. 

4 от Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? - Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  
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Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Грозева. 

19.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК – 

Мездра и ОИК – Бойчиновци. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение, входирано в 

Централната избирателна комисия с № МИ-15-349 от 15.12.2014 г., 

на общинската избирателна комисия – Мездра, която на 8 декември 

2014  г.  се  е  събрала  на  заседание,  за  да  прекрати  предсрочно 

пълномощията на кмета на община Мездра поради назначаването му 

за  заместник-министър  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството. 

На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 11 членове. Предлагам ви на основание чл. 

42,  ал.  1,  т.  7  от  ЗМСМА  да  изплатим  това  възнаграждение  от 

държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още едно възнаграждение, входирано 

с  вх.  №  МИ-15-347,  пристигнало  в  ЦИК  на  13.12.2014  г.  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Бойчиновци,  която  иска 
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заплащане на четири дежурства на определената с решение № 220-

МИ  от  21.11.2011  г.  комисия  за  отваряне  на  запечатаните 

помещения. Дежурството е положено от председателя, секретаря и 

от  4  членове  на  10  декември  2014  г.  Комисията  е  отворила 

помещението, в което се съдържат изборните книжа и материали от 

произведените парламентарни избори на 5.10.2014 г., за да прибере 

списъците,  предоставени  от  ГД  „ГРАО“  след  приключилата 

проверка. 

Предлагам да изплатим дежурства на председателя, секретаря 

и двама членове, положени на 10.12.2014 г., от държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари?  - Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Колеги,  имам едно  предложение,  тъй 

като  днес  е  16  декември.  Всички  колеги,  които  докладвахме 

възнаграждения, освен по обичайния електронен път, днес още да 

изпратят по куриер оригиналите, за да могат да се вместят общините 

и да изплатят възнагражденията в тази календарна година. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. 

Коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  
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Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с нова точка от дневния ред – на този 

етап предполагам за сведение. Заповядайте, колега Томов. 

23. Доклад относно решения на Обществения съвет към 

ЦИК. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вероятно  само за  сведение,  макар че 

ще помоля да обсъдим въпроса дали има нужда от едно протоколно 

решение. 

Има  две  писма,  изпратени  от  Обществения  съвет  към 

Централната избирателна комисия и подписани от господин Даниел 

Стоянов.Едното писмо е качено във вътрешната мрежа на дата 11 

декември,  с  вх.  № ЦИК-00-304.  То  е  уведомително  писмо,  което 

съдържа решенията на Обществения съвет, взети на последните две 

заседания  на  съвета.  Не  съм  сигурен  дали  сме  взели  решение  за 

качването.  Ако  прецените,  има  смисъл  да  се  гласува  едно 

протоколно решение да се качат тези решения в интернет. Сега няма 

да ги чета, колеги. Който иска, може да ги види.  

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вече  го  разгледахме. 

Колегата  Цанева го  докладва.  Затова  ви моля да  докладвате  само 

днешното писмо, тъй като по първото ние вече сме се произнесли по 

всяка една от точките. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбрах. 

Днешното  е  писмо  от  господин  Даниел  Стоянов  – 

председател на Обществения съвет съгласно последните решения на 

съвета,  до  ЦИК  и  до  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия.  Докладвам  го  засега  само  за  сведение.  Можете  да  го 

прочетете в днешната вътрешна поща – вх. № 00-312. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Колеги, наистина ви моля да се запознаете с писмото и да го 

внесем  за  обсъждане  на  следващо  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам, че писмото изисква много 

дълбоко разсъждение и трябва да се разгледа непременно в работна 

група, тъй като има и тревожни симптоми. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

21. Доклади по писма. 

Първа е колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, вх. № ЦИК – 07-90 от 10.11.2014 г. 

Това  е  отговор  на  наша  информация,  която  ние  сме  дали  на 

регионалния евразийски  директор на Регионалния офис в Европа. 

Въпросът беше къде се отчитат финансово политическите партии. 

Ние дадохме отговор, че е до Сметната палата и те специално топло 

ни благодарят за този отговор. Това е за сведение. 

Второ, имаше доклад от колегата Цачев по мой спомен и  ние 

взехме  протоколно  решение  относно  поканата  на  Централната 

избирателна комисия за участие в изборите на 28 декември 2014 г. в 

Република Хърватия. Моля колегата Цачев да ми подскаже. Мисля, 

че ние имахме протоколно решение за двама души, но не уточнихме 

за кои. Имаме ли такова протоколно решение? (Реплики.)

Мога да предложа колегата  Матева  и колегата  Ганчева.  Те 

имат готовност да отидат, въпреки че това са празнични и почивни 

дни,  да  участват  като  наблюдатели  в  изборите  в  Република 

Хърватия. Предлагам да гласуваме това предложение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик по писма.

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам   ви 

писмо с вх. № ЦИК-00-315 от 15.12.2014 г. Писмото е получено по 

електронната поща – Указание ДДС № 16 от 13.12.2014 г.  Това е 

указание на Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерството 

на  финансите,  относно  счетоводното  приключване  на  годината  за 

бюджетните  организации  за  2014  г.  и  някои  въпроси,  свързани  с 

отчетността през 2014 г. В това писмо са дадени указания. Наред с 

това  се  сочи,  че  допълнително  ще  бъдат  изпратени  указания  за 

бюджетните  организации  относно  изискванията  за  прилагане  в 

пълен обем на предишно указание от 2013 г. на същата дирекция. 

Във връзка с изготвянето и представянето на касовите отчети 

и  оборотните  ведомости  към  31.12.2014  г.  на  министерства  и 

ведомства в бюджетната сфера, сме получили и писмо вх. № ЦИК-

00-310 от 12.12.2014 г. Подробни са указанията. Същите се намират 

и на страницата на Министерството на финансите. 

Предлагам и двете писма да бъдат предоставени на старши 

счетоводител Жасмина Пеовска за изпълнение, както и на господин 

Петър Господинов със сключен граждански договор във връзка със 

счетоводното годишно приключване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Солакова. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  
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Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-00-309 от 12.12.2014 г. Това е писмо на Главния директор на 

Главна  дирекция  „Гражданска  регистрация  и  административно 

обслужване“  при  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството,  относно  съвместната  работа  във  връзка  с 

произведените през 2014 г. избори. Главната дирекция отчита, че в 

изпълнение  на  функционалните  си  задължения  по  поддръжка  и 

експлоатация  на  Националната  база  данни  „Население“  и 

методическо  ръководство  и   контрол  на  дейностите,  свързани  с 

гражданската регистрация, ГД „ГРАО“ е изпълнила и редица задачи, 

свързани с произвеждането на изборите за членове на Европейския 

парламент  от  Република  България  и  на  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. 

Във връзка с това ГД „ГРАО“ изказва своята благодарност на 

председателя на ЦИК и на членовете на Централната избирателна 

комисия за високоотговорната,  коректна и професионална работа, и 

своевременните решения, отнасящи се до дейността на дирекцията. 

„Произвеждането  на  два  вида  избори  през  2014  г.  бе 

професионално  предизвикателство  за  органите  и  институциите, 

ангажирани  с  организацията  и  произвеждането  им“  –  се  казва  в 

писмото.  „Приемете  нашите  пожелания  за  много  бъдещи  успехи, 

като  изразявам  своята  увереност,  че  съвместната  ни  работа  ще 

продължи все така успешно и при бъдещи избори и референдуми.“ 

Цитирам от писмото. 

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  във  връзка  с  писма, 

отправени  във  връзка  с  обучението  по  Закона  за  обществените 

поръчки, счетоводство и финанси. За сведение ви ги докладвам – да 

се  предоставят  на  директора  на  Дирекция  „Администрация“  при 
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необходимост да се направи предложение  за следващо протоколно 

решение.  Това  са  писма  с  вх.  №  ЦИК-00-313  и  ЦИК-00-314  от 

14.12.2014 г. 

За сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-30 от 13.12.2014 г. за 

одобрение  във  връзка  със  Споразумението  между  Централната 

избирателна комисия и Народното събрание. Справка е приложена. 

Подписана  е  от  главния  счетоводител  на  Народното  събрание 

госпожа Бойка Цонкова и е относно топлоенергия, електроенергия, 

вода, обслужване от служебен офис, изходящи писма и разбира се 

съгласно  споразумението,  сумата  в  абсолютен  размер  е  общо 

6568,10 лв. – за одобрение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  да  одобрим изплащането  на  тази 

сума, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  препис-

извлечение от Протокол № 10 от 5 декември 2014 г. на Експертната 

проверочна  комисия  към  Държавна  агенция  „Архиви“.  Препис-

извлечението  е  утвърдено  от  директора  на  Централния  държавен 

архив госпожа Петрова. От този препис-извлечение става ясно, че на 

същата дата са одобрени предварително представените документи от 

експерта,  който подпомага  Експертната  комисия към Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  подготовката  за  предаване  за 

постоянно запазване в Централния държавен архив на документите 

от изборите за членове на Европейския парламент през 2009 г. Във 
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връзка с това за сведение ви докладвам – ще има и  заседание на 

Експертната комисия днес, за да можем в четвъртък да приключим. 

Колеги,  във  връзка  с  това,  тъй  като  са  одобрени 

предварително  представените  документи  в  Централния  държавен 

архив,  наред  с  този  протокол-извлечение,  ви  докладвам  и 

изпълнението  на  работата  по  гражданските  договори  на  Ирина 

Колева,  Снежанка  Велкова,  Айгюн  Ахмедов  и  Кирил  Пенев.  Да 

приемем работата  им и да възложим на председателя да извърши 

необходимите  действия  по  изплащане  на  определените 

възнаграждения по техните граждански договори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Не виждам желаещи за коментари. Подлагам анблок 

на гласуване направените предложения. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка ЦИК-09-107 от 15 

декември  2014  г.  на  директора  на  Дирекция  „Администрация“. 

Уведомява ни и отчита дейността на Елена Георгиева Стефанова, с 

която имахме граждански договор, който изтече на 15 декември 2014 

г.  Спомняте  си  предмета  на  дейност:  подготвяне  на  окончателна 

информация относно средствата на субектите по Решение № 847 от 

4  септември  2014  г.  на  ЦИК,  изготвяне  на  окончателна  справка 

относно  плащанията  по  медийни  пакети,  цялата  информация 

необходима  за  анализа  по  медийните  пакети,  представяне  на 

гласуваните  заявления  и  одобрени  договори  в  счетоводството, 

подпомагане работата на Временната работна група по Решение № 

785 от 26.08.2014 г.,  обобщаване на цялостната документация във 
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връзка  с  медийните  пакети  и  разбира  се  изпълнение  на  други 

оперативно-технически  задачи,  възложени  от  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги,  предлагам да  приемем работата  за  изпълнена  и  да 

възложим на  председателя  на  ЦИК да  изплати  възнаграждението, 

дължимо по гражданския договор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, позволете ми докато докладчикът отвори следващата 

преписка,  да  направя  няколко  хубави  съобщения.  Получихме 

поздравителни  картички  по  случай  предстоящите  празници  от 

Висшия  адвокатски  съвет,  подписано  от  неговия  председател;  от 

Националния  институт  на  правосъдието,  подписано  от  неговия 

директор и от кмета на Община Радомир. 

Колеги, във вътрешната мрежа с № ЦИК-07-99 от 15.12.2014 

г. сме получили редовния бюлетин на Асоциацията на Централните 

избирателни комисии в Европа. В този бюлетин ни информират за 

наблюдението на парламентарните избори в Украйна на 26 октомври 

2014 г.; за международната конференция, която е проведена на 11-12 

ноември  2014  г.  в  Минск,  Беларус;  за  наблюдение  на 

парламентарните избори в Молдова и за събитията, които предстоят, 

а именно, колеги: празнуване на Деня на изборите на 5 февруари и 

Годишната  конференция  на  Общото  събрание  на  централните 
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избирателни комисии от държавите – членки на Европейския съюз, 

която ще се проведе на 23-25 септември 2015 г. в Молдова. 

Ще проверя дали е качено във вътрешната мрежа. Ще помоля 

да бъде качено и когато имаме и превод, преводът също ще бъде 

качен.  На  този  етап  –  за  сведение.  Впоследствие,  ако  нещо  ни 

интересува, бихме могли да коментираме. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Баханов. Заповядайте!

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в днешно заседание, 

папка ГБ има подготвени четири писмо и едно по имейл – отговори. 

Първо, информирам ви, че с вх. № ЕП-14-66 от 15.12.2014 г. е 

получена  информация  –  писмо  от  Община  Банско,  към  което  е 

прикрепен и приемо-предавателен протокол, във връзка с изпратено 

наше писмо до  тях  –  отговор  на  тяхно  писмо,  с  което  искаха  да 

разрешим достъп до помещение,  в  което се съхраняват  изборните 

книжа от европейските избори. 

Ако си спомняте, колеги, само за информация искам да кажа: 

отговорихме им, че когато направеното искане е на разследващите 

органи по чл. 52 от НПК, не е необходимо изрично разрешение за 

отваряне от Централната избирателна комисия. И ги уведомихме с 

наше писмо, че трябва да ни информират за  действията,  които са 

предприели.  С  цитираното  от  мен  преди  малко  писмо  до 

председателя на Централната избирателна комисия ни информират, 

че на 12.12.2014 г. в 9,30 ч. комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния 

кодекс  е  отворила  помещението,  където  се  съхраняват  изборните 

книжа и  материали от  изборите за  представители  в  Европейския 

парламент, произведение на 25 май 2014 г. Отворен е бил кашонът с 

избирателните списъци, взет е избирателният списък от 16 секция в 

община Банско, и е предаден в оригинал на Николай Петров от РУП 

– Банско, за извършване на проверка по преписка с вх. № 379400-371 

от  2014  г.  по  описа  на  РУ  „Полиция“  –  гр.  Банско,  за  което  е 

съставен  приемо-предавателен  протокол.  Информират  ни   също 
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така, че помещението е запечатано с хартиена лента, подпечатана и 

подписана от определените със заповедта на кмета лица по чл. 287, 

ал. 7. 

Прилагат  ни  и  копие  от  протокол  с  №  29007673  от 

12.12.2014 г.  С  приемо-предавателния  протокол  е  определено,  че 

след  като  е  предаден  избирателният  списък  в  оригинал  и  след 

приключване на проверката по преписката, същият да бъде върнат за 

съхранение  в  общинската  администрация  –  Банско  по  надлежния 

ред. Предадено е и завереното  от ЦИК копие от първия екземпляр 

на протокола, в  който са отразени резултатите от преброяването на 

получените гласове. 

Колеги, само да ваша информация. Вместо да им изпратим 

заверено копие от първия екземпляр на протокола от изборите за 

Европейски  парламент,  сме  изпратили  по  погрешка  първия 

екземпляр от протокола за изборите за Народно събрание, така че с 

подготвеното от мен писмо, което е в моята папка, им изпращаме 

приложено  и  заверено  копие  от  протокола,  в  който  са  отразени 

резултатите от преброяването на получените гласове в секция № 16 

– гр.  Банско, от произведените избори за членове на Европейския 

парламент. Това е едното писмо. 

Предлагам първото  писмо от  общинската  администрация  – 

Банско, с което ни информират за отварянето на помещението, да 

остане за сведение към предходната преписка.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, чухте предложенията. Откривам разискванията. Няма 

желаещи да участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  направените  предложения,  моля  да 

гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  
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Приема се. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващото писмо е 

до СДВР – Първо РУ „Полиция“,  на наш вх.  № НС-04-02-533 от 

5.12.2014 г. Както в предходно наше заседание ви информирах, беше 

изпратено  искане  от  разследващ  полицай  Мавродиев,  с  което  се 

правеше искане да бъдат предоставени оригинал или заверено копие 

от списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа 

партия  „Българска  национално-патриотична  партия“,  за  участие  в 

изборите за членове на Европейския парламент. Както и заявлението 

за  регистрация  по  чл.  133  от  Изборния  кодекс,  и  пред  кой  наш 

служител  са  депозирани  горепосочените  документи  –  да  се 

предоставят установъчни данни. 

Както  ви  информирах,  колеги,  на  предходно  заседание,  не 

беше посочената  страницата  от  избирателния  списък,  то  който  се 

искаше  заверено  копие.  Свързах  се  по  телефона  с  разследващия 

полицай,  за  да  направим  съответното  уточнение  и  след  това  го 

помолих да бъде изпратено в писмен вид искането,  от което да е 

видно лицето и ЕГН-то, за което става въпрос. 

Сега,  след  справка,  която  е  направена  в  списъка,  сега 

изпращаме заверено копие от страница 28 от списъка с избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  партия  „Българска  национално-

патриотична  партия“  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от  Република  България,  както и  копие от 

входящия  регистър,  от  което  са  налице  установъчните  данни  за 

лицата, които са приели въпросните документи. 

Това е, уважаеми колеги. Подготвено е писмото. Моля да се 

запознаете и ако няма забележки, да го гласуваме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, едно уточнение. Ще добавя към 

писмото,  че  освен  че  изпращаме  заверено  копие  от  входящия 

регистър,  им  изпращаме  и  заверено  копие  от  заявлението  за 

регистрация по чл. 133, тъй като това е в предходно тяхно искане. 

Просто като приложение да бъде изпратено. Моля да гласувате това 

допълнение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с последните предложения, моля да 

гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Приемат се. 

Колеги, използвам да ви кажа, че № ЦИК-07-99 от 15.12.2014 

г. вече е качено във вътрешната мрежа. 

Колега, продължете със следващите два доклада. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, получено е писмо с 

вх.  №  ЕП-14-65  от  13.12.2014  г.  до  Централната  избирателна 

комисия от община Петрич, подписано от кмета на община Петрич 

инж. Вельо Илиев. Господин Илиев ни уведомява, че в общината е 

получено писмо с рег. № 3140-00-79 от 3.12.2014 г. на началника на 

Районното управление на МВР – гр. Петрич, с което същият иска за 

нуждите на проверка по  прокурорска преписка № 3447 да им бъдат 
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предоставени оригиналните избирателни списъци от секции  № 15 и 

№ 17 от произведените избори за членове на Европейския парламент 

от Република България на 25.05.2014 г. 

С  писмото  до  Централната  избирателна  комисия  господин 

Вельо Илиев моли за съдействие на ЦИК с цел законосъобразното 

прилагане на т. 17 и т. 18 от Решение № 314-ЕП от 8.05.2014 г. на 

ЦИК. Съгласно посочените текстове в протокола, който се съставя 

за отваряне на помещенията, се посочва органът, който е разрешил 

разпечатването. В случая на искането на разследващите органи по 

чл. 52 за достъп  до запечатани изборни книжа, където се помещават, 

необходимо ли е разрешение и ако да, от кой орган. 

Това  е  съдействието,   което  желае  господин Вельо  Илиев. 

Подготвил  съм писмо до  него.  То  е  почти  идентично с  писмото, 

което изпратихме до община Банско на едно сходно тяхно искане, 

така  че  ще  ви  моля  да  го  погледнете,  уважаеми  колеги,  което  е 

проект № 73. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата  Баханов.  Предложението е  качено във 

вътрешната мрежа. Имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  предходно 

заседание ви докладвах писмо, което е озаглавено: „Отказ за работа 

на  ОИК  –  Панагюрище“,  с  вх.  №  МИ-10-44  от  10.12.2014  г., 

изпратено  от  госпожа   Тони  Елкина  от  името  на  Европейската 

народна  партия  –  Панагюрище,  председател  на  група  общински 

съветници, с което същата ни информира, че общинският съветник 

Надежда  Пърлева  е  депозирала  оставка  на  1   декември 2014 г.  в 
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деловодството  на  Общинския  съвет  –  Панагюрище,  същата  е 

предадена на ОИК – Панагюрище. Те са заседавали в предвидения в 

Изборния кодекс срок от три дни, но към момента все още подалата 

оставка  Надежда  Пърлева  не  била  уведомена  и  не  е  обявено 

следващото лице  Петър Захариев – не е търсено от ОИК под каквато 

и да е форма. И счита, че е налице умишлено бавене на процедурата 

с  цел  липсата  на  представител  на  ЕНП  в  Общинския  съвет  – 

Панагюрище.  Моли  за  съдействие  и  какви  са  механизмите  за 

прилагане стриктно на законодателството. 

Свързах  се  по  телефона  с  председателя  на  ОИК  – 

Панагюрище за изясняване на казуса  госпожа Цветана Чупаринова 

и  изисках  от  нея  да  ми изпрати  документацията,  касаеща казуса. 

Подготвил  съм  отговор,  който  предлагам  да  бъде  изпратен  по 

имейла на госпожа Елкина, тъй както и тя ни го е изпратила и не е 

дала адрес за кореспонденция. Ще ви моля да погледнете писмото и 

ако  имате  предложения  за  допълнения  или  предложения  за 

изменение, съм готов да ги чуя. 

Председателят  на  ОИК  –  Панагюрище  ни  уведомява,  че  е 

получила и е видно от входящите номера заявлението,  с което се 

подава оставка по лични причини от госпожа Пърлева. Входирано е, 

видно  от  приложените  документи  на  3.12.2014  г.  в  ОИК  – 

Панагюрище.  Госпожа  Чупаринова  и  по  телефона,  а  и  видно  от 

приложеното писмо към нейния имейл, е изпратила уведомление до 

госпожа  Пърлева  по  чл.  30,  ал.  4,  т.  3  от  ЗМСМА,  с  което  я 

уведомява, че са постъпили документи и че поради лични причини 

не може да изпълнява задълженията си на общински съветник. И й е 

даден тридневен срок от получаване на същото да направи  писмено 

възражение, така както е предвидено в ЗМСМА. 

С имейл председателят на общинската избирателна комисия 

ни уведомява, че заявлението до госпожа Пърлева е получено от нея 

на  10.12.2014  г.  Имейлът  е  от  11  декември,  а  пише:  „получено е 

вчера“, т.е. на 10 декември. И ни уведомява, че заседанието на ОИК 

ще бъде на 17 декември, а сесията на общинския съвет, на която ще 
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връчи удостоверението на  следващия избран, ще бъде на 18 или 19 

декември 2014 г. 

Според  мене  явно  процедурата  е  забавена  вследствие  на 

изпратеното уведомление до подалия оставка общински съветник и 

изчакване  на  документ,  удостоверяващ датата  на  получаването  от 

същия. Моля да видите писмото. 

Само една авторедакция в първото изречение. Аз съм записал 

„извърши проверка…“ и да се добави:  и изиска информация от ОИК 

– Панагюрище“. Само това да се добави като уточнение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  моля  ви  да 

включите  едно  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК- 

Петрич, което междувременно е пристигнало. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  да  включим  тази  нова  точка  в 

дневния ред, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема. 
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Моля, заповядайте за доклад, колега. 

20.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК –

Петрич. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, с вх. № МИ-15-

353 от днешна дата – 16.12.2014 г. е пристигнало искане от ОИК – 

Петрич за заплащане на три проведени заседания. 

Първото заседание, колеги, е проведено на 28.10.2014 г. На 

него са  присъствали председателят,  секретарят на комисията  и  9 

членове. На въпросното заседание общинската избирателна комисия 

– Петрич е обявила за избран следващия от листата на политическа 

партия „ГЕРБ“ общински съветник. Предлагам ви да одобрим това 

заседание на основание чл. 30,  ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗМСМА и да 

бъде изплатено от държавния бюджет. 

Следващото заседание, което са провели, е било на 19.11.2014 

г.  На него са присъствали  председател,  секретар и 11 членове. На 

въпросното заседание колегите са разгледали постъпило заявление 

от Димитър Алексиев Манолев – кмет на с. Кулата, община Петрич, 

за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  му  поради 

придобиване право на пенсия. И още едно заявление – от Методи 

Николов Попов – кмет на с. Първомай, с което същият иска да му 

бъдат  прекратени  предсрочно  пълномощията  на  кмет  на  с. 

Първомай. 

Съгласно  чл.  42,  ал.  3  от  ЗМСМА  са  взели  решение  да 

уведомят двамата адресати на заявлението, както е по закон, с цел да 

имат  право  да  направят  възражение  в  3-дневен  срок  от 

уведомлението.  Предлагам  ви  също  да  им  заплатим  въпросното 

възнаграждение от държавния бюджет. 

И  последното  заседание,  което  са  провели,  е  било  на 

11.12.2014  г.  На  него  са  присъствали  председател,  секретар  и  12 

членове.  На  въпросното  заседание  са  взели  две  решения:  за 

прекратяване  на  пълномощията  на  господин  Димитър  Алексиев 

Манолев като кмет на с. Кулата, и второто решение –а предсрочно 

прекратяване пълномощията на Методи Николов Попов като кмет на 
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с. Първомай. Предлагам ви също да изплатим и това възнаграждение 

с правно основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, чухте доклада. Коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

21. Доклади по писма. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  са  доклади,  разпределени  на 

колегата Андреев, но поради служебни и  други ангажименти той не 

можа да остане до края на заседанието. 

Първото  е  отговор  до  СДВР  –  Първо  районно  управление 

„Полиция“,  по  тяхно  питане   с  вх.  № ЕП-04-02-523.  Има  го  във 

вътрешната мрежа – проект 2471. Постъпило е писмо с цитирания 

вече  номер  във  връзка  с  извършване  на  проверка  за  гласуване  в 

отклонение  на  разпоредбите  на  Изборния  кодекс,  с  което  писмо 

разследващият полицай ни иска данни за лицето – три имена, ЕГН, 

адрес от секция № 48, като в София има почти 24 секции с № 48, от 

произведените избори на 25 май 2014 г. Иска ни данни също така и 

за гражданите, които са представили документите си за самоличност 

–  извинявайте,  това  са  дейности,  за  които  няма  как  ние  да  му 

представим тези данни, същи такива пълни данни: посочете в коя 

община се намира секция № 48  и секция № 43. 
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Секция № 48, чийто пълен номер е 244607048 се намира на 

територията на район „Слатина“. Секция № 2404607073 също е на 

територията на район „Слатина“ и затова ви предлагам писмо със 

следното съдържание: Във връзка с ваше писмо с цитирания номер 

ви уведомяваме следното -  и даваме адреса  на двете  избирателни 

секции, като посочваме къде се намират. 

Второ,   данните  три  имена,  ЕГН,  адрес  и  телефон  за 

членовете на СИК са част от архива на съответната РИК, в дадения 

случай  24.РИК,  който  се  съхранява  в  областната  администрация, 

съгласно чл. 296, ал. 4 от ИК. Същите следва да бъдат изискани от 

областния  управител.  И  тук  предлагам  още  едно  изречение  като 

добавка: С тях разполага  и съответната районна администрация – в 

конкретния случай район „Слатина“, Столична община. Защото най-

пълните данни ги има там и в листингите, които изготвят районните 

администрации на територията на София. 

Трето,  разпределението  на  функциите  между  членовете  на 

СИК  се  извършва  въз  основа  на  решение  на  съответната  СИК  в 

изборния  ден.  Протоколите  на  СИК  се  съхраняват  заедно  с 

останалите  изборни  книжа  и  материали  в  общинската 

администрация,  откъдето  при  необходимост  могат  да  бъдат 

поискани и ще ви бъдат предоставени по реда на Решение № 314-ЕП 

от 8 май 2014 г. на ЦИК. 

Това е отговорът на писмото – с тези две добавки. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Другото  писмо  на  Александър 

Андреев е отговор до господин Адрис Диматинс, който е студент от 

Холандия. Било е разпределено на колегата Андреев, за да отговори 

на поставените от този гражданин на Европейския съюз на въпроси, 

свързани  с  парламентарните  избори,  избори  на  местни  съвети  и 

други въпроси по нашето изборно законодателство  и  практика.  И 

колегата е  подготвил отговора. 

Писмото е било с вх. № ЦИК-07-95 от 5 декември 2014 г. и по 

повод  на  него  господин  Андреев  е  изготвил  един  доста  дълъг 

отговор, който вие сте обсъдили. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Оставихме го тогава  за 

сведение, за да могат всички членове на Централната избирателна 

комисия да се запознаят. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  няма  да  чета  писмото.  Става 

въпрос, че има подготвен  отговор, който според мене е по-добре да 

погледнете,  тъй  като  е  много  дълъг  и  направо  да  го  гласуваме, 

защото  той  възпроизвежда  съответните  разпоредби  на  Изборния 

кодекс. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване. 

Откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  подготвения  отговор,  моля  да 

гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Само за сведение: дошъл е отговор и 

от областния управител на област Габрово във връзка с поставените 

въпроси  за  архивиране  на   изборни книжа и  ще го  приобщя към 

останалата  група  по  подготвените  от  нас  проекти  за  решение  и 

писмо до областните управители. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Солакова. 

22. Докладни записки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да продължа с докладна от директора 

на Дирекция „Администрация“ във връзка с постъпили оферти след 

направено проучване от администрацията за канцеларски материали 

във връзка с оставащите средства до размер 20 000 лв. 

Извършена  е  справка  в  счетоводството   на  ЦИК  и  е 

установено, че за 2014 г. са разходвани 12 693,02 лв. без ДДС. Въз 

основа  на  трите  оферти  администрацията  е  преценила,  че   най-

изгодната ценова оферта е на „Ронос“ООД. Офертите са три с № 08-

31 от 2.09.2014 г., повторено на 15 декември 2014 г.; № 08-32 пак от 

2 декември 2014 г. и № 08-34 от 2 декември 2014 г. Забавянето е във 

връзка  с  необходимостта  от  преценка  на  офертите  без 

предложението за тонери, които са част от списъците на фирмите, но 

тъй  като  за  тонери  са  изчерпани  средствата,  които  можем  да 

разходваме  по  ЗОП  без  провеждане  на  процедура,  затова  следва 

съдържа само канцеларски материали. 

Във връзка с това директорът на Дирекция „Администрация“ 

предлага ЦИК да одобри закупуването на канцеларски материали на 

стойност до 7306,98 лв. без ДДС от фирма „Ронос“ ООД, която е 

представила  най-изгодна  ценова  оферта,  и  да  упълномощим 

председателя да извърши всички необходими правни и фактически 

действия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка със справката за 

отпуските  на  служителите  от  администрацията  на  ЦИК  към  15 

декември  2014  г.,  във  вътрешната  мрежа  е  публикувана  такава 

справка,  изготвена  от  госпожа  Лилия  Богданова  –  главен 

юрисконсулт.  Справката  е  към  15.12.2014  г.,  както  казах  и  не 

съдържа данните за подадените заявления за ползване на отпуск до 

края на годината от служителите. 

На  основание  чл.  17,  ал.  2  от  Вътрешните  правила  за 

трудовия  ред,  допълнителният  платен  годишен  отпуск  на 

служителите от администрацията е в размер до 12 работни дни, като 

конкретният  размер  се  определя  с  протоколно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия.  Администрацията  не  успя  да 

намери такова протоколно решение, прието след приемането на  тези 

вътрешни правила. Позоваването в справката,  както виждате,  е по 

отношение  на  служителите,  които  бяха  по  служебно  и  трудово 

правоотношение  към  датата  на  конституиране  на  Централната 

избирателна комисия, и за тях действа протоколно решение на ЦИК 

от 27 февруари 2014 г. Размерът на допълнителния годишен платен 

отпуск на служителите от администрацията е 12 работни дни. 

За тези служители, които са в справката – назначени след 1 

август 2014 г.:  Ваня Стоянов,  Елена Лазарова,  Теодора Балтова и 

Цветомира  Жекова,  предлагам  на  основание  чл.  17,  ал.  2   от 

Вътрешните  правила  за  трудовия  ред  да  одобрим  размера  на 

допълнителния платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни. 
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И да се направи ново преизчисление за тези служители, тъй като 

няма  причини  и  никога  Централната  избирателна  комисия  не  е 

имала  решение  да  има  различен  режим  при  определянето  на 

размерите  на  отпуските  на  служителите  от  администрацията, 

независимо на каква длъжност са. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  тази  справка,  в  колона 

„Остатък  за  2014  г.“,  както  виждате,  са  посочени  отпуските  на 

служителите,  които  остават  за  2014  г.  Предлагам,  тъй  като  на 

основание  чл.  17,  ал.  3  от  Вътрешните  правила за   трудовия  ред 

редът  за  отлагането  и  за  прехвърлянето  за  следваща  календарна 

година  следва  да  се  определи  съгласно  Кодекса  на  труда, 

разпоредбата  на  чл.  176  от  Кодекса  на  труда  определя  какъв  е 

размерът  на  отпуска,  който  може  да  се  прехвърли  за  следващата 

година. И тъй като служителите от администрацията имат желание 

да  ползват  отпуска,  считано  от  22  декември  2014  г.  нататък,  да 

възложим на  председателя  да  разреши  ползването  на  отпуск  към 

настоящия момент, тъй като няма причини да се откаже ползването 

на отпуск, така както са го заявили, съобразно размера оставащ за 

ползване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Чухте предложението, колеги. Коментари? – Не виждам. 
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Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

24. Разни. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  с  дата  12.12.2014  г.  е 

получено  едно  заявление  от  Иван  Костадинов  Бочков,  който  се 

именува секретар на политическа партия „Християн-социален съюз 

-ХСС“.  Заявлението  е  във  връзка  с  молба:  „Моля  да  бъде 

предоставен бюлетин от последните парламентарни избори за  ПП 

„ХСС“  от  всички  избирателни  райони  в  Република  България  на 

хартиен  и  електронен носител.“ 

Ние  имаме  такава   практика  да  предоставяме  бюлетините, 

още повече,  че  имаме и заделени 100 бр.  за  политически партии. 

Дали господин Бочков е секретар на политическата партия, не мога 

да ви кажа. Не е оставил нито телефон, нито адрес. Просто е писал, 

че представлява партията. 

Предлагам  ви  да  вземем  едно  принципно  решение,  че  сме 

съгласни, но ако се обади допълнително да каже какво точно иска, 

едва тогава да му се предостави, тъй като няма как да го уведомим за 

нашето решение. Макар че формално погледнато, не знам доколко 

се интересува от избори секретарят на тази партия, защото дори не 

знае  дали  председателят  на  ЦИК  е  мъж  или  жена,  и  е  написал 

„Господин  (Госпожо)“,  т.е.  дори  не  е  наясно  със  структурата  на 

Централната избирателна комисия, но независимо от това предлагам 

да вземем едно протоколно решение, че даваме съгласие, ако дойде в 

ЦИК да  поиска,  да  бъде  предоставен  на  партията  от  бройките  за 
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политическите партии един брой от бюлетина – имам предвид един 

комплект  от  бюлетина  за  последните  избори  за  народни 

представители. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме с: 

22. Докладни записки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа 

трябва да са публикувани и фактури за одобрение, по които трябва 

да се извърши предварителен финансов контрол. Извършвайки го, 

днес предлагам да приемем решение за одобряването им.

Докладвам ви № ЦИК-00-308 от 11.12.2014 г.  – писмо във 

връзка със семинар, който ще се проведе през 2015 г. За сведение и 

разбира  се  да  се  възложи  на  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  необходимостта,  тъй  като  тук  става  въпрос  за 

промените в трудовото и осигурителното законодателство за 2015  г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, чухте предложението. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  фактурите  са  качени  в  папка  „Фактури“.  Това  са 

фактури за плащане на Народното събрание за издръжка за 2014 г., 

на  хранителния комплекс за  м.  декември,  на „Фортуна 7 туризъм 

КиПи“  ООД  за  хотелско  настаняване  в  ЮАР,  заплащане  за 

стационарни  и  мобилни  телефони;  „Омега  софт“  ООД  – 

консултантски услуги; за преинсталиране функционална програма за 

работа на заплати; „Уникарт“ ЕООД за изработка на новогодишни 

картички  по  индивидуален  проект  и  „Мейл  бокс“  ЕООД   за 

представителни подаръци, общо 18 593,93 лв. 

Колеги, коментари?  - Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  да  одобрим изплащането по тези 

фактури, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  до 

администрацията  на  Министерския  съвет  с  писмо  да  изпратим 

посочен  брой  бюлетини  с  твърди  и  меки  корици  от  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  и  от  изборите  на  5  октомври 

2014 г. за народни представители. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  
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Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  формално  предлагам  да 

гласуваме писмо до главния секретар  на  Народното събрание във 

връзка с получените оферти за обзавеждане на Зала № 42 във връзка 

с необходимостта от подмяна на обзавеждането в залата с оглед на 

новите  функционалности  на  тази  зала.  И изрично да  посочим,  че 

искаме при тяхно съгласие извършването на демонтажа и монтажа 

да бъде за сметка на Централната избирателна комисия. 

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,  

Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, както знаете, аз съм 

докладчик  по  закупуването  на  система  за  електронно  гласуване. 

Днес бяха нанесени поправките върху техническото задание, което 

разглеждахме миналия път. Съгласувано е с автора на техническото 

задание госпожа Вълканова. Няма невъзможност от прилагането им. 

Във  връзка  с  това,  след  като  имаме  готово  техническо 

задание,  моля  Централната  избирателна  комисия  да  възложи  на 

Николай  Желязков  да  подготви  останалата  документация  относно 

икономическите  изисквания  и  изискванията  към  фирмите.  И  да 

изпратим след като имаме готовност, тази документация до фирмите 

–  до  четирите  фирми,  които  вие  познавате,  тъй  като  са  ви 



64

докладвани,  документацията  в  съответния  срок.  Предполагам,  че 

срокът ще отиде в следващата 2015 г., за да ни представят своите 

предложения  за  така  исканата  от  нас  система  за  електронно 

гласуване. 

Моля ви да гласуваме да възложим на Николай Желязков да 

окомплектова необходимите документи за изпращането им на тези 

четири фирми. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Само допълвам  доклада:  освен  на  четирите  фирми,  взехме 

решение тогава да изпратим и на „Информационно обслужване“ АД. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колегата Солакова има думата за доклад. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  са 

публикувани справки в една обща папка – справка за допълнителни 

възнаграждения  за  администрацията,  включително  така  както 

искахте,  и  за  колегите,  които  са  с  прекратени  трудови 

правоотношения;  справка  за  възнагражденията  на  членовете  на 

ЦИК, а също и справка за прогнозни средства. Тази справка моля да 

бъде  предмет  на  обсъждане.  Тя  включва  няколко  групи  лица. 

Предлагам  членовете  на  Централната  избирателна  комисия  и 

служителите  от  администрацията,  както  се  уточнихме,  да  бъдат 

предмет  на  обсъждане  на  работното  заседание.  Да  приемем 

протоколни решения по групи ІІІ, ІV и V. 

За  ІІІ  и  ІV  група  –  за  служителите  от  Дирекция 

„Информационни  и  комуникационни  системи“  на  Народното 
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събрание: Страшимир Страшимиров, Кръстьо Мушкаров и Данаил 

Боянов, както и по Група ІV – за служителите от „Служебен офис“: 

Мая  Керекова,  Диана  Зафирова,  Станка  Георгиева  и  Деянка 

Зерлиева, да одобрим предложението, да потвърдим приетото вече 

решение,  което  имахме от  предишното  заседание.  В  този  размер, 

който е уточнен, да се сключат граждански договори,  за което да 

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия. И 

да възложим изплащането на възнагражденията, тъй като работата, 

за  която  изплащаме  тези  възнаграждения,  е  приключила  към 

настоящия момент. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  чухте  предложението  по  т.  ІІІ  и  т.  ІV.  Колеги, 

коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  направените  предложения,  моля  да 

гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Приема се. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  да  гласуваме 

награди и да потвърдим решението си от предишното заседание на 

Централната  избирателна комисия по посочената  справка относно 

дните,  в  които  са  ни  подпомагали  служителите  във  връзка  с 

транспортното обслужване на Централната избирателна комисия, в 

размера,  който  е  посочен  в  справката.  Предлагам  да  приемем 

протоколното решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, прекъсваме за кратка почивка. 

(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 15 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум. Продължаваме днешното заседание. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това, че приключи 

работното заседание, направихме обсъжданията. Може не всичко да 

успея да докладвам. Ще се опитам да го направя много синтезирано, 

тъй  като  е  много  обемна  информацията,  която  прехвърлихме  и 

обменихме мнения.

 На  първо  място,  предлагам  да  гласуваме   принципно  да 

възложим  изготвянето  на  проект  на  граждански  договор  с  Петър 

Господинов  за  времето  от  22  до  30  декември  2014   г. 

Администрацията да изготви договора и в четвъртък да може да се 

гласува с уточнения размер на възнаграждението – 1500 лв. 

Да  възложим  изготвянето  на  справка  за  стенографите 

поименно  и  с  определения  размер,  съобразно  проведеното 

обсъждане на работното заседание. За  четвъртък да бъде изготвена 

справката, като се възложи на госпожа Цвета Минева тя да изготви 

тази справка, за да може да се гласува в четвъртък на заседанието. 

Принципно  приехме  решение  да  възложим  на 

администрацията  да  извърши  съответното  проучване  на 
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възможностите на пазара и  при най-добра ценова оферта да изготви 

предложение  за  заседанието  в  четвъртък  за  тези  артикули,  които 

разгледахме преди малко. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложенията  по  отношение  счетоводител,  стенографи  и  във 

връзка с допълнителните артикули, качени във вътрешната мрежа. 

Имате ли  коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колега, продължете с останалата част от доклада. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по справката за прогнозните 

средства, които са необходими за допълнителните възнаграждения, 

предлагам  да  одобрим  така  както  е  представен  списъкът  на 

членовете на Централната избирателна комисия в първата точка от 

тази справка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  по  отношение  на 

служителите от  администрацията  на  ЦИК с  оглед на направените 

разисквания и извършени корекции, предлагам направо да гласуваме 

предложението с  корекциите в размерите,  за  които успяхме да  се 

обединим и да ги предложим на вниманието. А по втората точка от 

справката за прогнозните средства – в частта относно служителите 

от администрацията на ЦИК. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  в  четвъртък,  18  декември 

2014 г., в 10,30 ч. 

 

(Закрито в 14,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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