ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 156
На 18 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 унищожаване на оставените в
областната/общинската администрация бюлетини (резерв) и
формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители
на 5 октомври 2014 г.
Докладва: Севинч Солакова.
2. Проект на решение относно искане за отваряне на
запечатано помещение в община Пазарджик.
Докладва: Метин Сюлейманов
3. Проект на решение относно искане за отваряне на
запечатано помещение в община Казанлък.
Докладва: Метин Сюлейманов
4. Доклад по писма до Комисията за защита на личните
данни.
Докладва: Камелия Нейкова
5. Доклад по писмо до Районно управление на полицията –
Асеновград.
Докладва: Росица Матева.
6. Доклад по писмо до Пето районно управление на
полицията.
Докладва: Мария Бойкинова

2
7. Доклади по актове за установяване на административно
нарушение.
Докладва: Росица Матева
8. Доклади по дела.
Докладва: Росица Матева
9. Доклад относно системата за гласуване.
Докладва: Иванка Грозева
10. Доклад по обяснения от главните юрисконсулти в
администрацията на ЦИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
11.Доклади по писма.
Докладват: Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Севинч Солакова, Таня Цанева,
Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова
12. Одобряване на справка във връзка с архивирането.
Докладва: Севинч Солакова
13. Отчет за разходите по план-сметката за произвеждане на
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Докладва: Севинч Солакова
14. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Владимир Пенев и Ивайло Ивков.
Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Маргарита Златарева – заместник-председател.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, проектът на дневния ред е във вътрешната мрежа на
вашето внимание. Имате ли предложения за допълнение на дневния
ред? Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, предлагам в
дневния ред да се включи проект на договор за езиково обучение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля към точка четвърта да включите
още един доклад по писма до Комисията за защита на личните
данни, за да го изчистим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Томов.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да включите в дневния ред
изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна
комисия – Стара Загора.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега
Бойкинова. Заповядайте, колега Сюлейманов.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Госпожо председател, моля в
точка „Разни” да включите доклад за произведените
парламентарните избори в Република Молдова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам в днешния дневен ред да
се включи точка одобрение на отчета по план-сметката, приета с
ПМС № 245; в точка „Разни” – доклади по граждански договори и
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проекти на решения за допълнително възнаграждение; да се
предвиди и одобряване на фактури.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега. Други
предложения, колеги? В точка „Разни” записвам и приемане
работата на счетоводителя по граждански договор. Не виждам други
предложения, колеги.
Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева).
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, колега Солакова.
Точка 1. Проект на решение относно унищожаване на
оставените в областната/общинската администрация бюлетини
(резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
осъществяването на цялостен контрол от страна на Централната
избирателна комисия - правомощие, което за първи път в този вид се
предвиди в Изборния кодекс - Централната избирателна комисия
прие своите решения за условията и реда за изработване и
съхранение на изборни книжа и материали, съгласувано с
Министерския съвет, извършване на контрол при отпечатване,
доставка, съхранение и унищожаване на бюлетините, но във всички
случаи става въпрос за тези изборни книжа и материали и бюлетини,
които се предават на секционните избирателни комисии. А
използваните в изборния ден тези формуляри, попълнени и
превърнали се в документи, заедно с използваните бюлетини, с
които е гласувано или не е гласувано, знаете, редът за тяхното
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съхранение е по-различен. В изпълнение на чл. 287, ал. 7 и 8 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия с решение
определя тези условия и ред. Всички останали формуляри на
изборни книжа, изработени за използване при произвеждане на
изборите, както и бюлетините, които са оставени на съхранение в
областната или в общинската администрация, не подлежат на
съхранение, те не подлежат на допълнителен контрол и следва да
бъдат унищожени.
По тази причина и след произвеждане на изборите за членове
на Европейския парламент сме приели решение и ви предлагам на
днешното заседание да приемем решение, с което да определим реда
за тяхното унищожаване. В решението след европейските избори,
тъй като по-рано е прието, сме предвидили да изтече срокът за
оспорване на изборния резултат и едва след това да се извърши това
унищожаване. Тъй като към настоящата дата този срок изтече, ви
предлагам в първата точка направо да уредим унищожаването на
тези бюлетини и формуляри, които не са предадени на секционните
избирателни комисии и са оставени на съхранение в
администрацията на областно или на общинско ниво, да се
унищожат по ред и условия, определени със заповед на областния
управител или на кмета на общината. За това унищожаване да се
състави протокол, който да се съхранява в съответната
администрация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, откривам разискванията. Колеги, не виждам желаещи да
участват в разискванията.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Иванка
Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
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Колеги, това е Решение № 1390-НС.
И използвам повода да кажа, че колегите Ивайло Ивков,
Владимир Пенев и Мария Мусорлиева отсъстват по обективни
причини, а колегите Емануил Христов, Александър Андреев и Ерхан
Чаушев ще дойдат по-късно.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
проект на решение относно искане за отваряне на запечатано
помещение в община Пазарджик. Заповядайте, колега Сюлейманов.
Точка 2. Проект на решение относно искане за отваряне на
запечатано помещение в община Пазарджик.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия с вх. № МИ14-14 от 11 декември 2014 г. е постъпило искане за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от произведените избори за президент, вицепрезидент на
Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30
октомври 2011 г. Във връзка с това искане съм подготвил проект на
решение, качен във вътрешната мрежа под № 1377-МИ/ПВР.
Искането за отваряне на запечатаното помещение е свързано
с необходимостта от предоставяне на копия от решенията на
Общинската избирателна комисия, с които са избрани общински
съветници на община Пазарджик във връзка с провеждана проверка
на Общинския съвет от Агенцията за държавна и финансова
инспекция. Същите решения се намират в запечатаното помещение
на последния етаж в сградата на общината, където се съхраняват
изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30
октомври 2011 г. за президент и вицепрезидент на Република
България, общински съветници и кметове.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на
Централната избирателна комисия достъпът до запечатаните
помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, се
извършва само по разпореждане на съдебните органи или по
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решение на Централната избирателна комисия в присъствието на
определените със заповед на кмета длъжностни лица.
Предвид изложеното и посочените основания в проекта на
решение, колеги, предлагам да разрешим достъпа до запечатаното
помещение, в които се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори, като съответно се спазва редът за достъп
съгласно т. 13 и 14 от Решение № 1098 на Централната избирателна
комисия, изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20
октомври, допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.
Съответно да се съставят изискуемите протоколи за отварянето,
прибирането на копираните материали, както и запечатването на
самото помещение.
Ако имате някакви други забележки във връзка с проекта на
решение, евентуално да прецизираме някои текстове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Сюлейманов, за детайлния доклад. Колеги, виждате проекта във
вътрешната мрежа с № 1377. Колеги, откривам разискванията. Не
виждам желаещи да участват в разискванията. Закривам
разискванията.
Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на
решение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Иванка
Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 1391-ПВР/МИ.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред отново с
докладчик колегата Сюлейманов. Заповядайте, колега.
Точка 3. Проект на решение относно искане за отваряне на
запечатано помещение в община Казанлък.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря. Колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане от кмета на община
Казанлък с вх. № ЕП-06-348 от 16 декември 2014 г. за отваряне на
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г. Искането за отваряне на
запечатаното помещение е във връзка с писмо до кмета на община
Казанлък от началника на
Районно управление – Полиция,
Казанлък, към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, д изх. №
28-40-0047-86 от 9 декември 2014 г., свързано с предоставянето на
избирателните списъци на секции 02, 028 от произведените избори
за членове на Европейския парламент от Република България на 25
май 2014 г. Същите избирателни списъци са необходими за
извършване на експертна графологична справка за положените
подписи в тези два списъка от лицето Нора Ангелова Али от гр.
Казанлък, която справка е разпоредена от Районна прокуратура –
Казанлък, по образувана преписка № 3672/2014 г., образувана по
сигнал, подаден от Централната избирателна комисия с изх. № ЕП09-105 от 31 октомври 2014 г.
Този сигнал, колеги, касае онази проверка, която беше
извършена от ГД „ГРАО” във връзка с лицата, които бяха гласували
два пъти, или онези лица, които беше установено, че нямат право да
гласуват, и на база на тази справка ние сезирахме районните
прокуратури по компетентност. И съгласно решение на Централната
избирателна комисия № 314 от 8 май отварянето на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, се
извършва по разпореждане на съдебните органи, когато има
направено искане от разследващите органи по чл. 52 от Наказателнопроцесуалния кодекс или по решение на Централната избирателна
комисия в присъствието на определените със заповед на кмета
длъжностни лица.
Колеги, предлагам, както е практиката на Централната
избирателна комисия, да подготвим писмо (на този етап не съм го
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подготвил), с което да посочим на общинската администрация, че
могат да отворят запечатаното помещение в присъствието на
определените със заповед на кмета длъжностни лица, като този
достъп бъде осъществен по реда на т. 17 и 18 и от наше Решение №
314-ЕП от 8 мой 2014 г. И след това да ни уведомят за извършените
действия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за
доклада. Ние имаме стандартни писма в тази посока. Колегата
Баханов е писал такива отговори.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с едно такова писмо, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклад по писма до Комисията за защита на личните данни.
Заповядайте, колега Нейкова.
Точка 4. Доклад по писма до Комисията за защита на
личните данни.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, при мен има на
доклад четири писма от Комисията за защита на личните данни с вх.
№ НС-23-126 от 16 декември 2014 г.; вх. № НС-23-136 от 16
декември 2014 г.; вх. № НС-23-134 от 16 декември 2014 г.; вх. №
НС-23-141 от 16 декември 2014 г. Писмата са абсолютно еднакви,
различен е само субектът, по отношение на който се иска заверено
копие от списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на
политическа партия „Българска социалдемокрация”, политическа
партия „БКП”, коалиция от партии АБВ и партия „Нова
алтернатива”, както и копие от електронния вид на списъка във
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връзка с регистрацията на тези партии и коалиции за участие в
изборите за народни представители в Народно събрание на
Република България, произведени на 5 октомври 2014 г.
Комисията за защита на личните данни ни изисква тези
документи на основание чл. 36, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 22 от Закона за защита на личните данни
с молба да ги предоставим в 7-дневен срок от получаване на тези
писма.
Доколкото ми е известно, в Централната избирателна
комисия освен тези четири писма има още 14 такива за други партии
и коалиции. Аз съм подготвила проект на отговор в случая по
отношение на Българска социалдемокрация, който е във вътрешната
мрежа с № 2480. Проектът на отговор е съобразен и с практиката на
Централната избирателна комисия от последните месеци, когато ни
е изисквана подобна информация. Мисля, че в предходния месец сме
изпращали такава във връзка с изборите за членове на Европейския
парламент. Първоначално мислех да изпратим едно общо писмо, но
тъй като вероятно това са 18 различни преписки, с оглед
обслужването на тези преписки в Комисията за защита на личните
данни е коректно да върнем и ние отговор по същия начин.
Предлагам следното съдържание:
В отговор на ваше писмо приложено изпращаме ви заверено
копие на съответната страница и ред (така както са посочени в
съответните приложения към всяко писмо) от списъка на
избирателите, подкрепящи регистрацията на партия „Българска
социалдемокрация” в Централната избирателна комисия за участие в
изборите за народни представители за Народно събрание на 5
октомври 2014 г. и копие на съответната част от структурирания
електронен вид на списъка.
Ако прецените, това „съответната част” може да отпадне, но
това означава, че трябва да пратим копие на целия списък и смятам,
че не е нужно поради две причини. Първо, те не ни изискват цялата
информация, защото в случая става въпрос за едно лице, което е
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подало жалба при тях. И независимо от тези писма, мисля, че ние
изпращахме копие на всички дискове за всички регистрирани партии
и коалиция непосредствено след изборите. Може да греша и това да
е било за изборите за членове на Европейския парламент.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, за тях беше.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. В писмото е записано общо и
се предполага, че изискват целия списък и цялата подписка. Но тъй
като има приложение, аз ви предлагам да отговорим за конкретното
лице, а не цялата подписка. Не знам технически дали е възможно от
електронния вид да се копира само тази страница, затова се спирам
толкова подробно на това дали да е копие на съответната част или да
махна думите „съответната част”. Ако е възможно, ще копираме
съответната част, ако не – ще трябва да предоставим целия списък.
Технически не мога да кажа дали е възможно. Говорихме и с
останалите колеги, които имат разпределени такива преписки, тези
входящи писма са предоставени на служителите от администрация
да направят копия на съответните документи. И ако ние вземем
принципно решение това да бъде стандартният текст, с който ще
предоставим информация, ще се изпишат после писмата по всички
преписки и ще се окомплектоват със заверените копия на
съответните документи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за
доклада. Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По принцип може да се копира само
част, въпросът е наистина дали има смисъл, защото не е проблем да
изпратим и целия електронен вид. Пък и става дума за Комисията за
защита на личните данни, може да се очаква, че в случая не
злоупотребяваме с личните данни на хората. Това би ни облекчило, а
вероятно и тях би облекчило, ако имат нови жалби върху същия
списък. Не знам, както преценим като комисия. Иначе списъците са
в екселски формат и не е проблем да се извади определена част.
Моето предложение е по-скоро наистина да им изпратим
електронния вид на списъка, това не е трудоемко и се изпраща на
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институция, с която не застрашаваме интересите на лицата,
включени в списъка. И съответно да се изпрати и хартиената
страница.
Бих искал също да добавя, ако разрешите, че аз исках да
докладвам за съвсем идентично писмо за политическа партия
„Български национален съюз-Нова демокрация”. Предлагам да се
включи в това общо обсъждане, да не го докладвам отделно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточнихме текста
на отговора, уточнихме параметрите на приложенията. Колеги, нека
сега, тъй като са идентични, да кажем за кои номера става дума и ще
ги подложа на гласуване ан блок. Чухме номерата на колегата
Нейкова, да чуем номера от колегата Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Номерът на искането за списъка на
политическа партия „Български национален съюз-Нова демокрация”
е вх. № НС-23-124 от 16 декември 2014 г.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искането е за политическа партия
„Социалдемократическа партия” с вх. № НС-23-133 от 16 декември
2014 г. И тъй като са ни дали седемдневен срок, ние ще се вместим в
този срок.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: При мен има преписка с вх. № НС23-128 от 16 декември от Комисията за защита на личните данни с
искане на заверено копие от списъка на избирателите, подкрепящи
коалиция от партии „Реформаторски блок”. Има списък с две имена
и са дадени съответните страници.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Разпределеното ми искане е за
политическа партия „Зелените с вх. № НС-23-131 от 16 декември
2014 г.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Разпределено ми е искане от Комисията
за защита на личните данни, отнасящо се до политическа партия
„Нова България” с вх. № НС-23-140 от 16 декември 2014 г. И още
едно искане също от Комисията за защита на личните данни с вх. №
НС-23-137 от 16 декември 2014 г., касаещо политическа партия
„Обединение за нова България”.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На мой доклад са искания от
Комисията за защита на личните данни с вх. № НС-23-139 от 16
декември 2014 г. относно политическа партия „Партия на зелените”
и с вх. № НС-23-130 от 16 декември 2014 г., касаещо политическа
партия „Обединена България”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: На мой доклад е постъпило искане от
Комисията за защита на личните данни с вх. № НС-23-129 от 16
декември 2014 г. относно политическа партия „Движение за права и
свободи” и вх. № НС-23-138 от 16 декември 2014 г. относно
политическа партия „Новото време”.
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № НС-23-125 от 16 декември 2014 г. е
постъпило искане от Комисията за защита на личните данни по
отношение на политическа партия „Република БГ”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колега
Чаушев?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: При мен е искането от Комисията за
защита на личните данни с вх. № НС-23-1132 от 16 декември 2014 г.,
касаещо списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на
политическа партия „Нова сила” за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, да
обобщя. Всъщност това са преписки с входящи номера от НС-23-124
от 16 декември 2014 г. до преписка с вх. № НС-23-141 от 16
декември 2014 г.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам едно предложение – да изпратим
общо писмо, в което да изброим номерата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, след като
уточнихме съдържанието на писмата и уточнихме съдържанието на
приложенията, подлагам ан блок на гласуване съответните отговори
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със съответните приложения по преписки с вх. № НС-23-124 от 16
декември 2014 г. до вх. № НС-23-141 от 16 декември 2014 г.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклад по писмо до Районно управление на полицията – Асеновград.
Заповядайте, колега Матева.
Точка 5. Доклад по писмо до Районно управление на
полицията – Асеновград.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, проектът за отговор
на писмото е № 2479 във вътрешната мрежа. Изпратено е писмо от
Районно управление на МВР – Асеновград, по повод на подадена
жалба от Цветелин Цанов Кънчев, кандидат за народен
представители от коалиция „БСП-Лява България” за Седемнадесети
изборен район. Там е заведена преписка с регистрационен номер
239-ЗМ-10-68/2014 г., а писмото при нас е с вх. № НС-04-02-79 от 16
декември 2014 г. Зададени са ни въпроси, на които аз съм
отговорила в проекта, който виждате.
Въпросите са:
Подавана ли е в Централната избирателна комисия жалба от
Цветелин Кънчев и ако е подадена жалба, извършена ли е проверка и
какъв е нейният резултат?
Виждате отговора – подадена е такава жалба, описала съм
входящия номер и съм описала писмото, с което е отговорено на
жалбата, тъй като тя е оставена с наше протоколно решение без
разглеждане като недопустима.
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Следващият въпрос е какъв е редът за обжалване на изборните
резултати и кой е органът, компетентен при съмнение в законността
на същия?
Отговорила към кратичко и ясно.
Следващият въпрос е къде се съхраняват бюлетините и
протоколите от тяхното преброяване.
Предложила съм отговор и на този въпрос.
Следващият въпрос е какъв е редът за извършване на
физическа проверка и повторно преброяване на бюлетините и
сравняването на резултатите с тези, попълнени в протоколите от
предишното преброяване? Ако такова повторно преброяване е било
осъществено в хода на проверката, следва да бъдем запознати с
констатациите.
Отговорила съм на четвъртия въпрос какъв е редът и кога е
било възможно изобщо да се извърши такова преброяване и че няма
данни такова да е извършено.
И последното искане е да се приложат имената на всички
членове на упоменатите по-горе секционни избирателни комисии.
Това са 15 секционни избирателни комисии на територията на
Седемнадесети изборен район – Пловдивски, по-специално в гр.
Асеновград и няколко села, които са посочени.
Указала съм къде се намират сканирани протоколите на
секционните избирателни комисии на нашата интернет страница и
им предлагам да вземат данните оттам.
И предлагам да им изпратим като приложение копие от
молбата-жалба, която е подадена до нас, и копие от писмото с
отговор, с което с протоколно решение е оставена без разглеждане
жалбата.
Предлагам ви този отговор да изпратим на Районно
управление на полицията – Асеновград.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги,
откривам разискванията. Заповядайте, колега Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. По точка трета – протоколите,
които са в Централната избирателна комисия, всъщност не е „друг
екземпляр”, а е оригиналът на протокола. Може би ще е по-коректно
така да го изпишем.
И по точка пета – данните за имената на членовете на
секционните избирателни комисии в секционните протоколи, имаме
случаи, когато не са изписани или пък са сравнително нечетливи
данните, които са в секционните протоколи за членовете на
комисиите. Дали да не направим в писмото една препратка, че на
интернет страницата на Централната избирателна комисия има
данни за районните избирателни комисии и техните решения и
оттам също биха могли да вземат за съответните комисии данни за
членовете на тези комисии с изписаните техни имена.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, първо, аз смятам, че
екземплярите на протоколите на секционните избирателни комисии
всички са в някаква степен оригинали. И обстоятелството къде се
съхраняват като отговор на зададения въпрос къде се съхраняват
мисля, че е достатъчно. Ако от нас се поиска заверено копие, ние ще
им заверим. Въпросът е само къде се съхраняват екземплярите от
протоколите и аз им пояснявам.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Те всички са оригинални, но при нас е
първият екземпляр. Затова нека напишем: първият екземпляр се
съхранява в ЦИК. Вместо „друг екземпляр” или „оригинал” да
напишем „първият екземпляр се съхранява в ЦИК”. За тях ще е
важно, защото ще последва искане за оригинала или да бъде
допуснато вещо лице, за да си направят експертиза.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз приемам и благодаря. Ще направя
поправката.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, стигнахме до
съгласие тук. Други корекции? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така подготвения отговор ведно с
нанесените корекции, моля да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря, колеги. Продължаваме със следваща точка от
дневния ред – доклад по писмо до Пето районно управление на
полицията. Заповядайте, колега Бойкинова.
Точка 5. Доклад по писмо до Пето районно управление на
полицията.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Постъпило е писмо в Централната
избирателна комисия с вх. № ЦИК-04-02-7 от 12.12.2014 г., качено е
във вътрешната мрежа, от Столична дирекция на вътрешните работи
във връзка с извършена проверка по прокурорска преписка по описа
на Столична дирекция на вътрешните работи, в което ни задават
следните въпроси: Каква е организацията на изборния процес при
гласуване на български граждани в чужбина и по-точно в Република
Германия, дадени ли са указания в тази насока от ЦИК или от друг
орган спрямо съответните секционни избирателни комисии, под
каква форма, методически указания, решения, какви документи
следва да се попълнят от българските граждани, желаещи да
упражнят правото си на глас, какво следва да представи избирателят,
следва ли да представи пред съответната секционна избирателна
комисия и какви документи, има ли практика да се изискват такива
документи преди упражняването на правото на глас, къде е
регламентирана тази практика и имат ли право председателите на
СИК да въвеждат по своя преценка изисквания, правила във връзка с
организацията на изборния процес.
Във връзка с така поставените въпроси съм подготвила
отговор, който е качен с № 2478 във вътрешната мрежа, в който
отговарям, че с Решение № 657-НС от 7 август 2014 г. Централната
избирателна комисия е определила условията, реда и организацията
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за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън
страната (в това число и Република Германия) при произвеждане на
изборите за народни представители за Народно събрание на 5
октомври 2014 г.
Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 1-3 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия следи за прилагането на Кодекса на
територията на страната и в избирателните секции извън страната. И
в тази връзка обяснявам, че сме приели методически указания по
прилагането на Изборния кодекс от секционните избирателни
комисии извън страната. Също така обяснявам, че методическите
указания и всички решения на Централната избирателна комисия,
свързани с условията, реда и организацията за гласуване на
българските граждани в избирателните секции извън страната, се
предоставят на ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства или чрез тях се предават на съответните
секционни избирателни комисии.
Централната избирателна комисия провежда обучения на
членовете на СИК извън страната по прилагането на Изборния
кодекс и методическите указания. Също така им е предоставен
обучителен клип специално за начина на гласуване.
Обяснявам кои избиратели имат право да избират гласуват,
както и че българските граждани с избирателни права, явили се да
гласуват в изборния ден, се вписват от секционната избирателна
комисия във формуляра на списъка за гласуване, след като
представят документ за самоличност - паспорт, лична карта или
военна карта (само за военнослужещите), и декларация по образец –
Приложение № 23 от Изборните книжа.
Секционната избирателна комисия вписва в списъка за
гласуване следните данни на избирателя от документа му за
самоличност: три имена, ЕГН, № и вид на документа за самоличност
и постоянен адрес в Република България. След извършване на
горепосочените действия избирателят се допуска до гласуване.
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Декларацията по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от ИК – Приложение №
23 от Изборните книжа се прилага към списъка за гласуване и е
неразделна част от него, а разпределението на дейностите между
членовете на секционната избирателна комисия се извършва с
писмено решение при откриване на изборния ден. Указанията на
председателя на секционната избирателна комисия са задължителни
за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да
бъдат отменени или изменени с решение на СИК. Действията на
СИК извън страната могат да се обжалват пред Централната
избирателна комисия.
Всички решения на ЦИК са публикувани на интернет
страницата на ЦИК.
Предлагам все пак да предложим съответното решение,
методическите указания и декларацията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за
детайлния доклад. Колеги, откривам разискванията. Не виждам
желаещи да участват в разискванията. Закривам разискванията.
Който е съгласен с така изготвения отговор, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклади по актове за установяване на административни нарушения.
Заповядайте, колега Матева.
Точка 7. Доклади по актове за установяване на
административни нарушения.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
от кмета на район „Лозенец”, с което ни изпращат акт за
установяване на административно нарушение, издаден срещу
Николай Тихомиров Бареков. Актът е № 23 от 29 септември 2014 г.
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Всъщност актът не е връчен, направени са опити за връчване с
препоръчано писмо с обратна разписка. Приложени са документите,
удостоверяващи опита за връчване. Така че ви докладвам за
сведение. Входящият номер на писмото е НС-07-121 от 16 декември
2014 г. Предлагам писмото да се приложи към административнонаказателната преписка, като докладчикът по решението да прецени
по-нататъшните действия за връчване на акта.
Следващото писмо, което ви докладвам, е от кмета на район
„Оборище”, Столична община, с вх. № НС-07-122 от 16 декември
2014 г. Изпращат ни акт за установяване на административно
нарушение № 22 от 29 септември 2014 г., с който е установено
административно нарушение против политическа партия „Атака”,
представлявана от господин Волен Сидеров. Актът също не е
подписан от нарушителя като връчен. Има приложен протокол, с
който се удостоверява посещение от служители на отдел „Правнонормативно обслужване” към общината, които са направили опит за
връчване на актовете в централата на политическа партия „Атака”,
но са получили отказ от господин Волен Сидеров да подпише акта,
който са се опитали да му връчат.
Докладвам ви го за сведение и ще се приложи към
административно-наказателната преписка, като докладчикът ще
прецени какви действия по-нататък да бъдат извършени за
връчването.
И още едно писмо с вх. № НС-07-123 от 17 декември от кмета
на район „Слатина”. С писмото ни изпращат акт за установяване на
административно нарушение № 18 от 27 септември 2014 г., който е
издаден срещу „Фрог Нюз” ЕООД, представлявано от Александър
Огнянов Стефанов. Актът е връчен след много опити – изпращане на
препоръчани писма с обратни разписки и в крайна сметка е връчен
на 2 декември 2014 г. на лицето.
Докладвам го за сведение и да бъде окомплектовано с
административно-наказателната преписка и изпратено на съответния
областен управител за издаване на наказателно постановление.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклади по дела. Заповядайте, колега Матева.
Точка 8. Доклади по дела.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви още две
определения от Върховния административен съд, които са по молби,
подадени от Николай Петров Гацев като представител на „Синята
коалиция” за отмяна на влезли в сила определения на Върховния
административен съд.
Първото определение е № 15278 от 16 декември 2014 г. по
административно дело № 13464/2014 г. Входящият номер в ЦИК е
ЕП-08-153 от 17 декември 2014 г. Второто определение е № 14945 от
11 декември 2014 г. по административно дело № 13471/2014 г.
Входящият номер в Централната избирателна комисия е ЕП-08-152
от 17 декември 2014 г.
И двете определения са с диспозитив „Оставя без
разглеждане молбата, подадена от Николай Петров Гацев за отмяна
на влезли в сила определения, постановени от ВАС.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред – доклад
относно системата за гласуване. Заповядайте, колега Грозева.
Точка 9. Доклад относно системата за гласуване.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа има писмо, което съм предложила на
вашето внимание под № 2482, което съгласно наше протоколно
решение от 9 декември 2014 г. следва да изпратим на четирите
фирми, към които ние се обърнахме, и „Информационно
обслужване”, както гласувахме. Моля ви да се запознаете с текста на
писмото.
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Предлагам на 22 декември да се направи оглед на залата с
колегата Стоян Русинов и може би с помощта на някой от IT
специалистите на Народното събрание, тъй като следва да бъде
отговорено на въпроси от чисто технически характер. Предлагам
след това да имат време да работят и вместо на 9 януари, който е
петък, тъй като първият работен ден след Нова година е 5-ти, да
напишем 12 януари, понеделник. Мисля, че е резонно да имат срок
от една работна седмица да представят своите подробни технически
оферти.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за
доклада. Колеги, моля запознайте се с проекта на писмо. Чухте
доклада на колегата Грозева. Откривам разискванията.
Колеги, който е съгласен с това писмо и с другите
предложения, свързани с огледа, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Виждате, че към писмото има
приложение – това е онова техническо задание, което ние
коригирахме на 9 декември на наше предходно заседание. То ще им
бъде изпратено, за да се знаят нашите подробни изисквания.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И тъй като миналия път
ние го гласувахме по принцип, сега подлагам на гласуване така
изготвеното техническо задание в цялост.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева); против – 1 (Севинч Солакова).
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Колеги, с това изчерпихме и тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следваща точка – доклад по обяснения от
главните юрисконсулти. Заповядайте, колега Ганчева.
Точка 10. Доклад по обяснения от главните юрисконсулти в
администрацията на ЦИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад са
разпределени обяснение от Николай Желязков, главен юрисконсулт
в дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-110, и обяснение от
Лилия Богданова, главен юрисконсулт в директора на дирекция
„Администрация” с вх. № ЦИК-09-109 от 16 декември 2014 г. Към
настоящия момент ви ги докладвам за сведение и за запознаване. Те
са качени по резолюция на председателя във вътрешната мрежа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, моля да се запознаете с тях.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади
по писма. Първи е колегата Сюлейманов. Заповядайте, колега.
Точка 11. Доклади по писма.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, в изпълнение
на взето протоколно решение на Централната избирателна комисия
от 1 декември 2014 г. с колегата Владимир Пенев сме подготвили
доклад във връзка с наша командировка в Република Молдова във
връзка с произведените парламентарни избори там. На този етап ви
го докладвам за сведение, тъй като на следващия ден, след като се
прибрахме, ние докладвахме подробно какво сме видели, как са
протекли изборите. Но след като беше възприето и в писмен вид да
бъде изготвен докладът, сме го подготвили в писмен вид, всеки един
от вас може да се запознае с него и евентуално ако има въпроси във
връзка с доклада, сме готови на следващо заседание да отговаряме.
Във връзка с доклада мога да ви кажа, че сме използвали и
данни от Информационния бюлетин, с който разполагахме по време
на командировката в Молдова - по отношение на възрастовите
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характеристики на избирателите, по отношение на секциите на какъв
принцип се разкриват и т.н.
Докладът е качен във вътрешната мрежа. Това е за сведение,
колеги. Благодаря.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, имате ли
някакви въпроси, коментари? Приемаме доклада за сведение.
Госпожа Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-372 от 17 декември
2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане за
изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна комисия
– Стара Загора. Общинската избирателна комисия – Стара Загора, е
провела две заседания. Едното заседание е на 4 декември. На това
заседание Общинската избирателна комисия е взела решение, с
което е прекратила пълномощията на Мариана Василева Кръстева
като общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и е обявила за
избран следващия от листата на политическа партия ГЕРБ, а именно
Мариян Георгиев Димитров.
На 5 декември 2014 г. са провели още едно заседание. На това
заседание Общинската избирателна комисия е прекратила
пълномощията на Маноил Минчев Манев и е обявила за избран
следващия от листата на политическа партия ГЕРБ, а именно Ангел
Бориславов Филипов.
Предлагам да вземем решение, с което да одобрим
изплащането на възнаграждение на членовете на Общинската
избирателна комисия за проведено заседание на 4 декември с
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 20
членове на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс от държавния
бюджет, както и да одобрим възнаграждение за проведеното
заседание на 5 декември 2014 г., на което са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 20 члена на
основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс от държавния бюджет.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте
доклада. Имате ли коментари? Не виждам.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Емануил Христов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте,
колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
Държавна агенция „Архиви” с вх. № ЦИК-00-320 от 17 декември
2014 г. във връзка с нашите проекти за решения относно
съхраняването и срока на съхраняване на документи от различни
видове избори. Председателят на Държавна агенция „Архиви” ни
уведомява, че по принцип следва да се прилага примерният списък с
посочени срокове относно документите за съхранение от различни
видове избори. Списъкът е утвърден на 21 февруари 2012 г., ние
разполагаме с него, мисля, че и всички сме запознати дотолкова,
доколкото и в момента тече процедура и е на последен етап
архивиране на документи от изборите за Европейски парламент 2009
г. Единственото конкретно предложение за промяна в предложения
от нас срок е вместо четири години при национален референдум
документите да се съхраняват пет години.
Допълнително само ви предоставям като информация, по
телефона ми се обади представител на Държавната агенция
„Архиви”. Считат, че не е целесъобразно приемане на отделно
решение, но в крайна сметка преценката е на Централната
избирателна комисия, дотолкова доколкото в този случай се прилага
Законът за националния архивен фонд, подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане, методически указания на Държавна
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агенция „Архиви”, техни конкретни решения, включително и този
примерен списък, който ви цитирах.
Ще предоставя на докладчика по проектите на решения за
допълнителна преценка. Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви на този етап за сведение, но ще предложа и
протоколно решение получено писмо с вх. № ЦИК-00-319 от 17
декември 2014 г. във връзка с наше писмо, което изпратихме до
Национална служба за охрана във връзка с транспортното
осигуряване на Централната избирателна комисия. Писмото е
получено по електронната поща с приложен проект на
споразумение. Тъй като има разминаване между предложението на
Централната избирателна комисия и Националната служба за
охрана, ви го докладвам за сведение и предлагам да упълномощим
председателя да предприеме всички необходими действия във
връзка с транспортното обезпечаване. Разбира се, на следващото
заседание ще се предложи конкретно протоколно решение.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
чухте
направеното предложение. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, продължаваме със следващ доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви
точка в дневния ред одобряване на справката във връзка с
архивирането, изготвена от колегите Снежанка Велкова, Айгюн
Ахмедов и Кирил Пенев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
тази точка да бъде включена в дневния ред, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувана справка за извършената работа към 17 декември в
изпълнение на гражданските договори на тримата колеги, които
цитирах преди малко. Справката е представена и до момента при
съответните етапи с посочени архивни единици. Към настоящия
момент цялостната дейност по подготовката за архивиране
приключи, остава единствено предаването на готовите архивни
единици в Централния държавен архив. Разбира се, предстои и
внасянето на предложение от името на експертната комисия,
назначена със заповед на председателя от октомври т.г. в изпълнение
на решение на Централната избирателна комисия, с което
предложение ще се одобрят двата архивни фонда – 18 и 13. Фонд 18
е за предаване за постоянно запазване в Централен държавен архив,
а Фонд 13 е за документите, които временно ще бъдат оставени на
съхранение, определени като не ценни и подлежащи на
унищожаване.
Експертната комисия проведе заседание на 16 и 17 декември
т.г. Уточняваме окончателната редакция с експерта архивист от
Народното събрание госпожа Ирина Николова Колева, която ще
изготви окончателните документи, с които експертната комисия ще
отчете своята дейност пред Централната избирателна комисия.
Предлагам ви да одобрим справката за извършената работа
във връзка с архивирането. Наред с архивирането на документите от
европейските избори през 2009 г., справката съдържа и извършената
техническа обработка на документите от изборите за народни
представители през 2014 г. и тяхното класиране, включително и
материалите, които са предадени за унищожаване съгласно решение
на Централната избирателна комисия на 15 декември 2014 г. в
размер на 2750 кг.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам.
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Колеги, който е съгласен с направените предложения, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Точка 13. Отчет за разходите по план-сметката за
произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, съгласно чл. 16, ал.
1 от Постановление 245 от 11 август 2014 г. за приемане на плансметката за разходите за произвеждане на изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г. първостепенните
разпоредители с бюджет до 19 декември 2014 г. трябва да
представят на министъра на финансите отчет за разходите.
С огромно удоволствие докладвам отчета по план-сметката,
изготвен от господин Петър Господинов и госпожа Жасмина
Пеовска, счетоводител в администрацията на Централната
избирателна комисия. В първата си част отчетът е точно по плансметката, в частта относно Централната избирателна комисия – това
е точка първа от план-сметката с отделни редове от 1.1. до 1.5.
Отчетът съдържа както средствата, одобрени с ПМС 245, така и
разходваните към 17 декември 2014 г. Видно от този отчет имаме
икономия в размер на 236,323 лева. Най-голямата икономия е в
частта относно точка 1.2. за материално-техническото осигуряване
дейността на Централната избирателна комисия. Но тази икономия
се дължи повече на това, че Централната избирателна комисия в
огромната си част беше предвидила средства по бюджета за
съответната година, още повече че през тази година имахме избори и
за членове на Европейския парламент.
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Към отчета по план-сметката за първи път ни се предоставя
подробна справка по счетоводни ведомости.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И за да не се получи
някакво объркване, имаме два файла – план-сметка, това е отчетът
по план-сметката така както е предоставено заедно с писмото до
министъра на финансите, а в другия файл е представен както самият
отчет по план-сметката, така и отчет на плащанията по плансметката за разходите по групи.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в хронологичен порядък,
съответстващ на отделните подточки в частта относно бюджета на
Централната избирателна комисия по Постановление № 245 на
Министерския съвет са дадени всички плащания, които Централната
избирателна комисия е извършила във връзка с организацията и
произвеждането на изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Предлагам да одобрим отчета по план-сметката и да
изпратим този отчет със съпроводително писмо до министъра на
финансите съгласно чл. 16, ал. 1 от Постановление № 245 от 2014 г.
на Министерския съвет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, коментари, предложения? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вчера са ми
разпределени два броя искания от Окръжна прокуратура –
Кърджали, Окръжен следствен отдел. Едното е ЕП-09-125 от 17
декември, другото е ЕП-09-124 от същата дата.
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Следовател В. Петков на основание чл. 159 от НПК моли да
му предоставим оригиналите от секционните избирателни
протоколи от изборите, проведени на 25 май 2014 г. за членове на
Европейския парламент, от секциите, където българските граждани
са упражнили правото си на глас в гр. Гент, Белгия. „Моля да ни
предоставите само листа за лицето, вписано под № 240.” И в с.
Чакалци, община Джебел, област Кърджали, касаещо същото лице.
Пълни данни, трите имена, постоянен и настоящ адрес и ЕГН и др.
за членовете на секционните избирателни комисии в гр. Гент,
Белгия, и с. Чакалци. И трето, лицето Айхан Мюмюн подавало ли е
декларация или друг документ, с който е заявил, че ще упражни
правото си на глас в чужбина. Моля да ни предоставите заверено
копие от същото.
Второто искане е абсолютно идентично.
Колеги, аз не знам къде може да разполагаме ние с данни на
секционните избирателни комисии, постоянен адрес, ЕГН, три
имена, постоянен и настоящ адрес и ЕГН на членовете на
секционните избирателни комисии.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В архива на съответната районна
избирателна комисия, който вече ще трябва да се съхранява в
областната управа, и евентуално в съответните общински
администрации, доколкото на тези лица са изплащани
възнаграждения по списък и там тези данни фигурират. Говоря за
тези, които са за секциите в страната, а за тези в чужбина – при нас
каквото имаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Можем да предоставим на така
прочетеното писмо от колегата Баханов трите имена и единния
граждански номер. Но с постоянен и настоящ адрес ние не
разполагаме, тъй като тези членове са ни били предложени чрез
Министерството на външните работи, както и по предложение на
партиите и коалициите.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Отделно, колеги, желаят да им
предоставим оригиналите от секционните избирателни протоколи от
Гент и от Чакалци, община Джебел.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма да се сдържа и ще направя
коментар, че едно лице, което най-вероятно и гласува, не знае, че
протокол и списък за гласуване са различни неща. За да извърши
проверката за двойно гласуване, на него му трябва списъкът за
гласуване, а не му трябва изобщо протоколът.
По отношение протокола от секцията в Чакалци, ще се
отговори, че се намира в съответната общинска администрация и е
предадена на съхранение. По отношение на избирателния списък за
гласуване в Гент, ще трябва да го търсим при нас в чувалите. Но аз
не намирам за възможно да им се праща целият избирателен списък,
както и една страница от него да извадим. По-скоро да им пратим
заверено копие, а при необходимост за почеркова експертиза да
дойдат на място да извършат експертизата. И така да се отговори.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Междувременно членовете на
секционната избирателна комисия в Гент са гласували там, така че
те са си записали и адресите. Следователно от тези списъци можем
да им предоставим адресите, които сами записали.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря за изразените становища от
колегите. Ще се подготви отговор с приложенията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, благодаря, ще
подготвите съответния отговор ведно с приложенията.
Колеги,
продължаваме
със
следващи
докладчици.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, аз имам разпределено на
доклад писмо от Международния център за парламентарни
изследвания с вх. № ЦИК-07-100 от 17 декември 2014 г. Това е и
повод да се върна към доклада, който направих на предишното
заседание, на 16 декември, от Международния център за
парламентарни изследвания относно сертифицирания курс –
професионален сертификат за стратегическа изборна реформа. Във

32
второто писмо всъщност има мнения на участвали в такива курсове.
На предното заседание ние решихме да помислим. Има вече колеги,
които проявяват интерес. Аз ви предлагам да гласуваме, за да можем
да се възползваме от намаление на таксата, която, ако бъде платена
до 6 януари, ще бъде значително по-ниска. Затова ви предлагам да
вземем такова протоколно решение. Имаме нагласа да участваме и
да се квалифицираме, и наистина този курс е полезен. Въпросът е
по-скоро да определим колко души, защото желаещи вече има.
Искам да отворя една скоба, добре е тези, които имат желание, да
имат предвид, че се изисква добро владеене на английски език,
защото не е просто участие в избори или командировка, иска се
добро устно и писмено владеене на английски език.
Моето мнение е, ако приемете, за пет души. Нека да го
обсъдим и да вземем това решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да бъде поименно кои лица
или да решим колко души ще отидат и след това вече да ги
определим. Защото, колеги, може да има и 20 кандидата, но
въпросът е за един разум и за рационално изразходване на
средствата на Комисията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, вече имаме и
повече информация и тук в оперативен порядък обменихме тази
информация, така че моля ви този въпрос да го поставим отново на
обсъждане след почивката, като това е последното време, в което да
обмислим още веднъж и да вземем решение след почивката.
С това отлагаме за след почивката. Продължаваме със
следващ докладчик – заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ние приехме
принципно решение във връзка с докладна записка на директора на
дирекция „Администрация” да се закупят канцеларски материали в
размер до седем хиляди лева. От трите оферти избрахме офертата на
„Ронос”, но тъй като тя съдържаше и други материали извън
канцеларските, представена е ценова оферта с вх. № ЦИК-99-218 от
17 декември 2014 г., във вътрешната мрежа е публикувана,
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пристигнала е по електронната поща, мисля, че и фактурата е
представена по електронната поща, защото имаме решение.
Предлагам ви да одобрим конкретния размер, който е без
ДДС 3993,19 лева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, възложена ми е задача във връзка с
покана, която трябва да направим за осигуряване на самолетни
билети за превоз на пътници и багаж за членовете на Централната
избирателна комисия. Добавям и служители, защото от проучването,
което направих на няколко ведомства и институции, виждам, че е
включено и служители.
Предлагам поканата да бъде по-либерална, по-опростена,
защото примерно на Министерството на регионалното развитие е за
един милион лева, критериите са много сложни, при нас ще бъде за
по-ниска цена. Записалата съм основните показатели, като
предлагам също водещото да не пишем „най-ниска цена”, а да бъде
„икономически най-изгодна цена”, по-добре ми звучи така. Не съм
написала проекта на техническо задание, но да го направим в този
смисъл. Ще го напиша, просто нямах време да го напиша.
Искам да уточня и други параметри, които трябва да
напишем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, простете, но тъй
като беше поставен въпрос къде се намира изготвената
документация във вътрешната мрежа, да информирам колегите, че в
проектите за дневен ред за 9 декември е качена папка, в която има
предложения по повод публична покана, декларация, проект на
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договор и други, които Вие сте прегледали и които сега обсъждаме.
Казвам го с цел информираност на колегите да знаят върху кой
материал работим.
Благодаря, колега, за информацията. Остава за обмисляне и
задълбочаване на познанията ни включително по документацията на
тази обществена поръчка.
Така че, колеги, да продължим с други доклади. Заповядайте,
колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувана оферта за телефони от МТел. Предложението е за
администрацията да бъдат закупени 15 броя телефонни апарати при
цените, които виждате.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, видяхме
предложението. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за следобедното заседание
ще останат, ако, разбира се, не сте запознати предварително и не ги
гласуваме преди почивката, точките във връзка с одобряване на
закупуване на чантите по офертата на „Арт 93” ООД. За сравнение в
папката при мен – сутринта някои колеги успяха да видят – има
няколко разпечатки от извършено проучване от Стоян Русинов във
връзка с този въпрос.
Имаме списък на фактури за одобрение, които са
публикувани във вътрешната мрежа. Има проект на анекс за
господин Петър Господинов. Гласувано е по принцип сключване на
втори договор за периода от 19 до 30 декември т.г., но тъй като все
още не е изтекъл срокът на договора, предложението е да се сключи
анекс към него. Гласували сме принципно размера на
възнаграждението до 30 декември, но тъй като по същество работата
е приключила, предложението ми е да одобрим и да приемем
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извършената работа и да се изплати в цялост този договор, защото
остават само техническите дейности по допълнителното въвеждане,
което е извън отчета, който представяме на Министерството на
финансите към настоящия момент.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, колегата
Солакова докладва подробно, аз мисля, че имаме готовност и не е
необходимо да остава за след почивката. Чухте предложението във
връзка с решението ни от предходното заседание, виждате проекта
на анекс към договора на господина Петър Господинов. Имате ли
коментари по този проект?
Колеги, който е съгласен със сключването на този анекс с
параметрите, определени в него, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов ,Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, който е съгласен да приемем изпълненото от
колегата Господинов и да извършим плащане на възнаграждение по
договора, моля да гласува.
Колеги, отменям гласуването. Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предложих анексът да не е със
срок, а да е само увеличение на размера на възнаграждението с оглед
обема на работа. И разбрах, че така беше докладвано от секретаря.
Считам, че няма никаква пречка да гласуваме анекса и изпълнението
едновременно. Защото ние сме направили констатацията за
огромния обем още на предишно заседание и че размерът на
възнаграждението не отговаря на обема на извършената работа.
Според мен един анекс не трябва да включва непременно нов срок,
той може да включи само промяна на възнаграждението –
актуализиране на едно възнаграждение с оглед размера на работата.
Аз не виждам къде е законовата пречка за това. И няма никакъв
проблем според мен да констатираме, че един ден преди изтичане на
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крайния срок лицето е изпълнило своя договор и да приемем
изпълнението.
Това е моето предложение. Аз мисля, че така формулирано
трябва да влезе в протокола, защото е по-ясно. За да не влизаме в
противоречие с анекс за срок.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като
започнахме заседанието си в 10,30 ч., виждам, че в момента минава
12,30 ч., ви предлагам да направим почивка до 14 ч., в 14 ч. да
продължим с тази точка и следващите точки от дневния ред.

Стенограф:
Стойка Белова
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ПРОТОКОЛ
№ 156 – продължение
(18 декември 2014 г.)
(След почивката)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме
13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум.
Продължавам днешното заседание.
Колеги, преди почивката стигнахме до точка, свързана с
господин Петър Господинов – счетоводител по граждански договор
към Централната избирателна комисия. Припомням, че преди
почивката ние приехме анекс към договора.
Колеги, сега предлагам да приемем изпълненото дотук и да
одобрим изплащане на възнаграждението в размер на 1 500 лв.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Сидерова, за Вашия доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, първото писмо,
което ви предлагам, е с вх. № НС-05-187 от 16.12.2014 г. от
областния управител на област Кюстендил и е свързано с
архивирането на книжата от избори, след изтичане на срока за
съхранение в общинските и областните администрации.
Докладвам ви го само за сведение. Ние получихме от част от
другите области такива писма. Но към това писмо е приложен и
примерен списък, който е изработен от Държавна агенция „Архиви“.
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Следващото писмо, което ви докладвам, е с искане на
Районния съд – гр. Севлиево, и е във връзка с произвеждане на
наказателно дело № 424/2014 г. относно гласуване в нарушение на
Изборния кодекс, тоест, престъпления по чл. 168 – гласуване в
нарушение на Изборния кодекс. Писмото е с № 2489 в мрежата.
Същността му е, че от нас се иска изпращане на Решение
№ 15-ЕП и № 60-ЕП на РИК – Габрово. С писмото, което ви
предлагам, ние отговаряме, че архивите на Районната избирателна
комисия на основание чл. 296, ал. 5 от Изборния кодекс се
съхраняват в областна администрация – Габрово, към която следва
да се обърнат.
Това е съдържанието на писмото. Ако няма други
предложения, да го гласуваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.
Колеги, моля да се запознаете с писмото. Имате ли коментари,
предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Сидерова, за следващия Ви доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Едновременно ще ви докладвам две
постъпили писма. Едното е с вх. № ЕП-04-02-541 и изхожда от
Първо РУП – СДВР – гр. София. Второто е с вх. № ЕП-04-02-542 от
Шесто РУП – СДВР – гр. София. И двете са от 16 декември 2014 г.
Двете писма са почти идентични, тъй като с тях ни се
изискват оригинали на избирателни списъци, съответно за секции,
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намиращи се на територията на районите, които се обслужват от
тези районни управления.
Аз съм подготвила почти идентични отговори на писмата. Те
са качени в мрежата под № 2490 и № 2491, като уведомявам в
единия случай разследващия полицай, а в другия случай е
началникът на управлението, че списъците-оригинали се съхраняват
в столичната администрация, откъдето следва да бъдат изискани.
Посочила съм и в двата случая за кои секции става дума. Едните са
на територията на район „Слатина“, а другата секция е на
територията на район „Красно село“.
Само добавям, че и двете са във връзка с нашето писмо, което
ние изпратихме на 31 октомври 2014 г. и районните управления и
съответно районната прокуратура е реагирала много бързо.
Ако нямате нищо против, предлагам наведнъж да ги
гласуваме, тъй като текстът на отговорите е идентичен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова.
Колеги, има ли коментари, въпроси? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложените отговори на писма.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Сидерова, за следващия Ви доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отново ще си позволя едновременно
да докладвам две преписки. Едната е с вх. № НС-06-103 от
16.12.2014 г., а другата е с вх. № НС-06-105 от 18.12.2014 г. Това са
съответно писма-отговори от кметовете на община Долна баня и
кмета на община Разлог.
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Ако си спомняте, само преди едно заседание ние им
написахме писма с молба да ни изпратят документите, въз основа на
които са издали удостоверение по чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс
на две лица, които иначе в отпечатаните в много по-ранна дата
избирателни списъци са се водели като изтърпяващи наказание
„лишаване от свобода“.
Двамата кмета съвсем коректно са ни изпратили пълната
документация, тоест, заявлението на лицата и приложените към тях
писмени документи. И в двата случая лицата са представили пред
съответния кмет удостоверение, в единия случай издадено от
Софийския затвор, а в другия случай – от затвора в Бобов дол, че
лицата са изтърпели наказанието си, поради което не съществува
пречка да гласуват.
Ние бяхме длъжни да извършим тази проверка съгласно наше
Решение № 1138.
Предлагам ви да изпратим писмо до Главна прокуратура с
копие от тези документи, тъй като тези две лица са попаднали в
списъка на лицата, които трябва да бъдат проверени дали са
извършили престъпление по чл. 168 от Изборния кодекс, за да могат
да бъдат прекратени преписките.
Подготвените от мен писма са с идентично съдържание и са с
№ 2492 и № 2493 в мрежата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова.
Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да
участват в разискванията.
Колеги, моля, гласувайте така предложените ни проекти на
писма.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова); против – няма.
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От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Сидерова, да докладвате следващото
предложение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само за сведение ще ви докладвам
писмо с вх. № МИ-06-24 от 04.12.2014 г., с което на нас ни е
предоставено копие от Общинска избирателна комисия – Павел
баня. Тя ни изпраща сканирано копие от Определение № 367 от
15.12.2014 г. То е към 04.12.2014 г., но писмото е постъпило с
днешна дата по е-mail. Така че всъщност е от 18.12.2014 г.
Нека помолим администрацията, когато преценяват, че е към
някоя стара преписка, все пак да пишат от коя дата е входящият
номер, за да се ориентираме.
Определението на Административния съд – Стара Загора, е за
оставяне без разглеждане жалба на заместник-кмета на община
Павел баня, срещу решение на Общинска избирателна комисия –
Павел баня, с което се отказва да бъде взето решение за
прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник.
Основанието, за да бъде оставено без разглеждане, е
тълкувателно Решение № 1 от 30 март 2009 г. на Общото събрание
на Върховния административен съд по приложението на чл. 30, ал.
6, във връзка с ал. 2 и чл. 42, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, доколкото с това
тълкувателно решение на Върховния административен съд се
приема, че не подлежат на обжалване решенията на общинските
избирателни комисии, с които те отказват предсрочно прекратяване
на пълномощията.
Но конкретният случай е много показателен, тъй като става
дума за избран за народен представител общински съветник. Лично
аз ви предлагам да обсъдим отново този случай, без никаква
излишна емоция и да поискаме отново тълкувателно решение от
Върховния административен съд или да се обърнем към институция,
която има право за това, тъй като ние не можем направо да се
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обръщаме, защото в дадения случай се получават неудачни ситуации
с изкуствено намаляване на броя на общински съветници, с промяна
на мнозинства в Общински съвети, какъвто не е бил смисълът на
тълкувателното решение, ако се прочете внимателно този смисъл на
тълкувателното решение.
Аз го казвам и смело, защото просто в това време от името на
Висшия адвокатски съвет бяхме застъпили противното становище и
представлявах Висшия адвокатски съвет.
Но ето един от конкретните случаи, в който се подсказва, че
не бива да се стига до крайности в тези ситуации, тъй като не се
защитават права на общинския съветник, а тъкмо обратното.
Това писмо ще го кача в мрежата. Добре е да се съберем в
работна група и да си поразсъждаваме по тези въпроси.
Нямам повече доклади, госпожо председател.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова. В конкретния случай го докладвате към днешна дата за
сведение, като аз ще помоля колегите, след като бъде качено във
вътрешната мрежа, да се запознаят и да проведем съответното
обсъждане.
Колеги, продължаваме със следващ доклад.
Заповядайте, колега Нейкова, по повод на договора.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папката за днешното
заседание с № ЦИК-00-31 от 18.12.2014 г. в PDF-формат е
публикувана офертата за обучение по английски език с вх. № ЦИК00-316 от 18.12.2014 от Учебния център на Британския съвет.
Към офертата е приложен и проект на договора, като той е
предложен в два варианта. След проведените тестове с членовете на
Централната избирателна комисия, които заявиха желание да
провеждат обучение в по-малки групи.
Искам да ви разясня, преди да погледнете договора, защо е
даден в два варианта.
След разговор с тях и след проведените тестове се обособяват
общо взето четири групи. В едната група са колегите, които ще
изучават юридически английски език, другата група ще бъде на ниво
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„елементарно“ и две групи начинаещи. Тук става въпрос за групи от
по трима – четирима колеги, защото такова беше заявеното желание,
като
първоначално
обсъждахме
индивидуално
обучение,
впоследствие – на по-малки групи предвид по-малък разход.
Вторият вариант е разработен, тъй като това е вече тяхно
предложение. След тестовете и след устното препитване, което беше
извършено от господин Хол, мисля, че се казва, при този първи
вариант с четирите група това е вариант за обучение от 36 учебни
часа. Само че те препоръчват обучението да е в повече часове, тъй
като тези 36 часа няма да дадат този резултат, който се предполага,
че ние търсим.
Затова те предлагат вариант 2 за обучение от 60 часа и са
записали „от академична гледна точка“, като препоръчват групите да
не са четири, а три. Колегите, които са на начинаещо ниво, това са
колеги, които не са изучавали английски език, а са учили друг език.
Това са осем души и те предлагат да бъдат в една група, разбира се,
ако самите колеги не възразяват.
Мотивите им бяха, че от тяхна гледна точка така би било поефективно обучението, тъй като ще има възможност за повече
диалози между колегите.
И в двата случая разходите са в размер, който попада в
разпоредбата на чл. 14, ал. 5, ат. 2 за доставки или услуги под 20 000
лв., тъй като разходът ни е под тази сума и при двата варианта на
договор. И при двата варианта обучението ще бъде два пъти
седмично по график, който взаимно ще бъде съгласуван. Аз на
въпроса дали имаме някакви предпочитания за дни, си позволих да
кажа, че ако е възможно да не е в дните вторник и четвъртък, тъй
като тогава имаме редовни заседания и не може да се предвиди дали
ще има свободно време за обучение, защото едно обучение ще
продължава 90 минути. Това е учебен час и половина при тях.
Та и при двата варианта на договор става въпрос за обучение
два пъти в седмицата по час и половина.
На това правно основание по ЗОП – чл. 14, ал. 5, т. 2 –
съгласно ал. 6 имаме възможност да не сключваме писмен договор,

44
като разходът се доказва чрез първичен платежен документ. Но аз ви
предлагам все пак да имаме договор, тъй като това ще продължава
във времето и трябва да има някакъв график и повече конкретика за
начина, формите, групите.
В двата проекта на договор само т. 1 е различна, където са
групите и графиците. Останалите текстове – за място на провеждане,
че ще е при нас, в сградата на Централна избирателна комисия,
материали – цените ги виждате, как ще се извършва плащането. В
раздела „Отговорност и неустойки“ са предвидени неустойки в
случай на частично, неточно изпълнение. Мисля, че при пълно
изпълнение е излишно да има текст, тъй като това си е разпоредба от
Закона за задълженията и договорите, ако имаме такава хипотеза.
Надявам се изобщо да не се наложи да я прилагаме. Не мога да
цитирам точно текста от Закона за задълженията и договорите.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Чл. 87, ал. 1 от ЗЗД.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, колега Златарева.
Предлагам да разгледате проектите на договор. Аз не мога да
кажа поименно кой в коя група попада. Вероятно само госпожа
Алексиева и колегата Пенев са в групата с юридически английски,
защото те двамата са заявили желание за това и техните тестове бяха
съобразени с това. Останалите колеги как сме разпределени не знам
към този момент. А и това не е предмет на договора.
Колеги, става въпрос за обучение на 13 членове на
Централната избирателна комисия, което ще бъде организирано на
групи. Аз лично бих подкрепила варианта за обучение от 60 часа в
три групи, ако действително то ще бъде по-ефективно и ще има
полза от него така, както считат обучаващите, и ви предлагам да
разгледате проекта на договор и да го подложите, госпожо
председател, на гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Нейкова.
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз подкрепям идеята да
обединим групата на начинаещите с групата от „елементарно“ ниво,
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тъй като говорих с колегите, с които ще попаднем в тази група, и
мисля, че всички, които ще са там, нямат нищо против да бъдем в
група от осем човека, за да можем да използваме 60 часа обучение.
Смятам, че това е разумно и аз подкрепям предложението на
докладчика това да гласуваме и договора, който предлага
докладчикът.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Матева.
Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.
Колеги, моля гласувайте така предложения ни проект на
договор. Преди това, заповядайте, колега Нейкова, да допълните
доклада си.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това вече мисля, че е дребна
поправка в договора. Използван е терминът „служители на клиента“.
Аз бих го поправила „членовете на Централната избирателна
комисия“ и, където става въпрос за „сградата на клиента“, да бъде
записано „сградата, в която се помещават клиентите“.
Това са дребни поправки, но понеже ще им го предложим,
затова исках да го кажа и в залата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Нейкова.
Колеги, моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев,); против – няма.
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Александър Андреев,
Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, от време на време ще правя мой доклад за сведение.
На предишно заседание – на 16.12.2014 г. – ви докладвах за
бюлетина от Асоциацията на централните избирателни комисии на
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държавите, членки на Европейския съюз. То е качено и днес ведно с
превода. Моля, запознайте се с него и, ако имате някакви въпроси,
може впоследствие да ги обсъдим. Номерът е ЦИК-07-98 и ЦИК-0799 в PDF-формат.
Колеги, във връзка с предходното одобрение на договора, за
да довършим процедурата, моля да упълномощите председателя на
Централната избирателна комисия при условията на двойния
подпис, разбира се, да сключи съответния договор и, колеги, да се
извърши плащането на сумата, така описана в договора.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев,); против – няма.
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Александър Андреев,
Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ доклад.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на миналото заседание ви
докладвах едно писмо за изплащане на възнаграждение на общинска
избирателна комисия – Лозница. Допусната е техническа грешка в
справката, която сме приложили. Изпуснат е секретарят на
Общинската избирателна комисия.
Затова предлагам да допълним справката, че на заседанието,
което е било проведено на 09.12.2014 г., присъстват председател,
секретар и 10 члена. Тоест, да добавим и „секретар“.
Предлагам да изпратим тази поправка с отделно писмо.
Ако трябва да припомня само, че става въпрос за писмо с вх.
№ МИ-15-340 от 11.12.2014 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Христов.
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Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев,);
против – няма.
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Александър Андреев,
Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща отложена точка от
първата част на заседанието. Колеги, става дума за обучението в
Лондон през месец април – май 2015 г. Оставихме време, за да се
свържем с останалите колеги. Нека сега да уточним имената.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, говорих с отсъстващите към този
момент колеги. Колегата Чаушев отказа, колегата Ивков има
интерес, колегата Пенев също има интерес.
Така че към момента се очертават колегите Ивков, Пенев,
Ганчева, Нейкова, Андреев, Цанева и Алексиева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева. След това ще има думата колегата Златарева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предвид обстоятелството, че все
пак таксата за участие е доста висока, аз предлагам да изпратим
председателя и по един представител от група.
Само да кажа, че колегата Андреев се отказа. Колегата
Сидерова разговаря с него. Така че подкрепям колегата Нейкова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Матева.
Заповядайте, колега Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, като имам предвид
високия форум, високата цена, която ЦИК трябва да плати, считам,
че трябва да отидат лицата, които са доказали с теста, че искат
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юридическия английски език. Тоест, това са госпожа Алексиева и
господин Пенев, защото там обучението ще бъде на висок английски
език, или поне да определим някакво число, при което да не е
всички, които искат, а примерно трима или четирима души.
Иначе мисля, че е много разточително.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение беше в този смисъл,
да. Само че освен госпожа Алексиева, за която никой не спори,
защото тя е председател, предлагам и господин Пенев, госпожа
Нейкова и може би госпожа Ганчева.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
чухте
направеното предложение.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев,); против – 2.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предложих да заминат: госпожа
Алексиева, госпожа Нейкова, господин Пенев и госпожа Ганчева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това гласувахме,
колеги – с 2 против.
Поради неяснота в гласуването, отменям това гласуване, за да
изчистим и уточним, защото стана ясно, че по отношение на едно
лице, което е заявило интерес, не е ясно какво означава това.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, предлагам да разделим
вземането на решение на две. Първо, комисията да реши колко
човека ще изпрати. Първо да направим това, за да е ясно след това
по какъв начин ще правим избора. Аз лично нямам нищо против
някой колега да отиде. Но разбирам, че е скъпо мероприятие и има
съображение да намалим бройката.
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Може ли някакви допълнителни разяснения относно цената и
възможностите на ЦИК да го финансира. Такива няма да бъдат
излишни. Но предложението ми по принцип е най-напред да
гласуваме колко човека отиват при положение, че желаещите са
повече, а след това да направим избора между тези хора, които
желаят.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Томов. Това, разбира се, ще бъде подложено на гласуване. Колега
Солакова, сега ще Ви дам думата.
Колега Томов, два пъти беше докладвана цената и е качена
във вътрешната мрежа.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като остава дума за
обучение, за да бъда кратка, ще кажа само едно изречение. Тъй като
става дума за обучение, тъй като има предвидени средства по
бюджета на Централната избирателна комисия, аз лично подкрепям
да се включи и госпожа Цанева в това число на колегите, които ще
бъдат командировани в Лондон.
Искам само да кажа, че бихме могли при необходимост след
това да преценяваме малко по-внимателно другите командировки, за
които ще получим покана, така че да компенсираме разходите във
връзка с командировките в чужбина.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз си подкрепям предходното
предложение, като към хората, които предложих поименно,
предлагам и колегата Ивков, след като е заявил желание.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всъщност тук в момента говорим само
за един колега да не отиде. Дори от гледна точка на цената, която
знам, разликата между двата варианта – да бъдат удовлетворени
всички желания и да отиде с един по-малко – не е толкова
съществена.
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Ако се обединяваме около това да икономисаме средства,
може би трябва да направим по-строга редукция. Ако става дума
само за един човек, аз ще гласувам и той да отиде, защото не
виждам, защо трябва да си избираме „черна овца“ тук, в този
вариант.
Ако наистина спорим за един човек, аз ще гласувам за това
колежката Цанева също да отиде. Ако искаме да направим позначима икономия, нека въведем квота, при която да редуцираме
повече хора. Иначе се получава изключително етически
неприемливо да „отрежем“ един човек, който има желание да отиде.
Това е, което исках да кажа. Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Какво правим в този
случай?
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ако не са тези форуми, които се
организират и добре, че има кой да ги организира, защото в
България освен нас други няма. Но сме доста назад в това
отношение.
Та, ако не са те, ние от кого ще се учим? Какъв е толкова
проблемът дали ще отиде един човек по-малко или един човек
повече, та да правим сметка пък за в бъдеще кое как ще се случва.
Точно това е важното, че тук става дума за обучение. Народното
събрание от нас иска предложения. Ние можем да имаме
инициативата за подобряване на законодателството. А сега да
спорим толкова на фона на много други разходи които се правят, но
не това е в момента толкова важното, толкова голямо. Нека, разбира
се, който има възможност, който счита, че има нужда, да отиде. След
това тези колеги и на нас, тези, които няма да отидем, ще предадат
наученото. Разбира се, че е полезно. Излишно е чак пък толкова да
влизаме в спорове за такова нещо.
Моето становище е всички, които могат и желаят, нека да
отидат и да споделят практиките с чуждите организации.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, постъпиха
предложения за Ивилина Алексиева в качеството на председател,
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колегата Ганчева, колегата Нейкова, колегата Пенев, колегата Ивков
и колегата Цанева.
Колеги, моля, гласувайте предложението тези колеги да
бъдат командировани в Лондон.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1 (Александър
Андреев).
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Мария Мусорлиева,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова
Предложението се приема.
Колега, заповядайте за доклад по жалба – жалбите са с
приоритет.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, тъй като ми се налага да изляза от заседанието поради лични
причини след малко, ще кажа, че във вътрешната мрежа ми е
разпределена за доклад жалба с вх. № МИ-22-7 от 18.12.2014 г.,
която е жалба от Захари Николов Захариев.
Колеги, вие ще се запознаете и може би произнасянето на
становището да стане малко по-късничко с цел запознаване на
колегите.
Става въпрос за следното. Лицето – жалбоподател, е бивш
общински съветник от Общинския съвет – Аврен. Тъй като е бил
обществен посредник на община Аврен, са му прекратени
пълномощията като общински съветник и той сега иска поради това,
че е заличен този институт на обществения посредник, иска, като
излага аргументи в жалбата си, да изразим писмено становище
относно освобождаването му от длъжността „обществен посредник“
и прекратяване на правата му като общински съветник.
Той ни моли предвид разпоредбите на Изборния кодекс и
дадените ни правомощия да му възстановим правата като общински
съветник в Общинския съвет – Аврен.
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Колеги, тъй като жалбата ми беше разпределена току-що, аз
лично като докладчик нямам становище към момента все още.
Затова предлагам на този етап да бъде за сведение и запознаване, а и
ще помоля за преразпределение на жалбата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз ще преразпределя
жалбата на колегата Солакова.
Колеги, във връзка с преценка на необходимата дейност,
която трябва да се извърши по повод годишното финансово
приключване от Централната избирателна комисия, с оглед
необходимостта да се обработят и анализират първични и вторични
счетоводни документи за периода от 1 август до 31 декември 2014 г.
и че е необходимо оперативно осчетоводяване на първични и
вторични счетоводни документи, включително свързани с
отчетността на дълготрайните активи, материалните запаси,
първичните средства и разчетите, а също така трябва да се
анализират и верифицират счетоводните сметки и справките от
счетоводния софтуер със счетоводните документи, колеги,
предлагам ви да сключим граждански договори с госпожо Илияна
Ангелова Велчева и госпожа Милена Валериева Станишева.
Техните автобиографии са качени в PDF-формат във
вътрешната мрежа. Предлагам да се сключат граждански договори
със срок до 15 януари 2015 г. с този предмет, който току-що ви
съобщих, но ще го повторя за яснота: обработка и анализ на
първични и вторични счетоводни документи за периода от 1 август
2014 г. до 31 декември 2014 г., оперативно осчетоводяване на
първични и вторични счетоводни документи, свързани с отчетността
на дълготрайните активи, материалните запаси, първичните средства
и разчетите и съдействие при анализа и верификацията на
счетоводните сметки и справките от счетоводния софтуер със
счетоводните документи.
Виждате, че двете дами имат сериозни автобиографии.
Моето предложение е договорът с всяка от тях да бъде в
рамките на по 1000 лв., като техният ангажимент ще бъде от
сключване на договора и в дните до 31.12 2014 г. и след това, за да
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можем ние своевременно да подадем нашия годишен финансов
отчет по един изключително прецизен начин.
Заповядайте, колега Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Бих желала да попитам по какъв
начин избрахме тези две кандидатури.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Избрахме ги на базата на
техните сериозни биографии и по предложение на нашия
счетоводител по граждански договор. Както можете да видите, те
работят и в Министерството на финансите. Занимават се точно с
това и поради тази причина биха могли в най-голяма степен да
допринесат за работата на Централната избирателна комисия именно
по повод осчетоводяването и отчитането на бюджетната година.
Има ли други въпроси и коментари? Не виждам
Колеги, моля, гласувайте така направените предложения.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Александър Андреев
Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващия доклад – по отношение
на стенографите.
Преди това, колеги, аз ще ви докладвам, че получихме редица
картички по случай предстоящите Коледни и Новогодишни
празници – от президента, от медийни партньори, от Печатницата на
БНБ, от Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград.
Колеги, докладвам за тези картички, защото това е знак на
уважение към Централната избирателна комисия като цяло, като
институция и към нейните членове.
Колеги, както си спомняте, одобрихме командироването на
двама колеги – колегата Ганчева и колегата Матева – за наблюдение
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на изборите в Хърватска. Колеги, моля по този повод, ако
Централната избирателна комисия желае да формулираме
определени въпроси, които нашите колеги да зададат, и определени
теми, по които да се поинтересуват – специално от
законодателството в тази държава, отвъд онези, за които стана дума
и при предходното наблюдение, моля кажете, за да бъдат колегите
информирани.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз имам едно предложение – критерии за
регистрация на наблюдатели.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това е една
тема. Има ли други теми, колеги?
Колеги, разбира се, другите въпроси си остават въпросите,
които ние по принцип задаваме – как се организират изборите, по
какъв начин се назначават избирателните комисии, какви са
правомощията на централната избирателна комисия, какво
представляват и каква е структурата на нейната администрация, как
е организиран процесът на гласуване в чужбина, по какъв начин се
регистрират наблюдатели и други.
Моля в тази връзка, колега Матева, да докладвате за
протоколните подаръци.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да одобрим разход за
сувенири, които сме закупили, за да подарим на тамошната
избирателна комисия. Фактурата е в рамките на 100 лв. с ДДС.
Фактурата е с № 161.
Моля, за вашето одобрение на този разход.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Матева.
Колеги, моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев
и Таня Цанева); против – няма.
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От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Александър Андреев,
Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло
Ивков, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща точка.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с изпълнение на
наше принципно решение от предишно заседание и изготвена
справка, възложена на госпожа Цвета Минева, е изготвено
предложение, което е публикувано във вътрешната мрежа.
Моля за вашето одобрение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Томов за становище.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, това, което ми прави
впечатление – горе – долу натоварването за едно заседание – броят
на заседанията съответства на заседанията, стенографирани от един
човек. Прав ли съм?
Не знам дали има финансова възможност за това, но така
записано, това заплащане ми изглежда сравнително ниско на фона
на друго, което сме плащали. Спомням си, че примерно шофьорите
от НСО получиха по 60 лв. на работен ден. Това гласувахме, а тук е
горе – долу наполовина.
Ако има възможност, да увеличим тази сума и примерно да
определим някаква сума от поне 40 лв. на заседание. Това би било
според мен по-справедливо.
Благодаря.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, имаме протоколно решение в
този смисъл. Трябваше само да се изчисли конкретният размер на
възнагражденията по граждански договори, за които има проекти
във вътрешната мрежа – за госпожа Стойка Иванова Белова, за
госпожа Невена Иванова Чехларова, за госпожа Цвета Крумова
Минева, за госпожа Божидарка Атанасова Бойчева, за госпожа Катя
Христова Бешева и за госпожа Нина Петкова Иванова.
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Предметът е един и същи. Става дума за целия период от 21
до настояща дата. Изпълнили са дейности по водене на регистри на
заседанията на комисията, осъществяване на технически дейности
във връзка с видеоизлъчванията и аудиозаписите от заседанията на
комисията, осъществяване на дейности по текущо съхранение на
стенографските протоколи и тяхното архивиране.
За изпълнените дейности е преценено от Централната
избирателна комисия и са предвидени средства по бюджета в
посочените конкретни размери.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте
така направените предложения.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Александър Андреев,
Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващия доклад.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въз основа на
извършено проучване, за което ви споменах и преди почивката –
папките са при мен – вие сте запознати с предложенията на „Арт 93“
и направена заявка от страна на членовете на Централната
избирателна комисия и направена заявка от страна на членовете на
Централната избирателна комисия е получена оферта с
регистрационен номер към вх. № ЦИК-00-318 от 16.12.2014 г. по
електронната поща, получено на 18.12.2014 г. в 13,40 ч.
Въз основа на заявените бройки по видове артикули
предложението на фирма „Арт 93“ ООД е да се ползва 10 процента
отстъпка от цените по каталог на посочените от нас артикули. За
стартиране на поръчката има необходимост от авансово плащане 50
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процента от цялата стойност. Офертата е валидна седем работни
дни. Тя е публикувана във вътрешната мрежа, но ви я докладвам
малко по-подробно с цел уведомяване на всички колеги.
Общата цена по тази оферта е 5 310 лв. с ДДС.
Предложението на фирмата е 50 процента авансово
заплащане. Аз също не ви предлагам 100 процента заплащане.
Доставката е до 20 януари 2015 г., ако приемем решение да ги
закупим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Цветомир Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев
и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Мария Мусорлиева,
Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колега Андреев, заповядайте за Вашия доклад.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е
писмо с вх. № ЦИК-00-321 от17.12.2014 г. от Софийска градска
прокуратура, с което във връзка с образувано наказателно
производство срещу Христо Бисеров и Ивайло Главинков за
престъпления, които са извършени, ни молят да им изпратим копия
от следните документи, а именно Решение № 302 на ЦИК от
21.10.1991 г., Решение № 500 на ЦИК от 27.12.1994 г., Решение №
265 от 23.04.1997 г., Решение № 328 на ЦИК от 29.06.2005 г.,
Решение № НС-224 на ЦИК от 07.07.2009 г. и Решение № 2643-НС
на ЦИК от 15.05.2013 г.
В тази връзка аз съм подготвил писмо, което е качено във
вътрешната мрежа в папката от днешното заседание, а именно писмо
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до Софийска градска прокуратура, с което уведомяваме
прокуратурата, че решенията, които са от 1991 до 2009 г., са
предадени на Държавна агенция „Архиви“, тоест, те не се намират в
оригинал при нас.
В тази връзка би следвало оттам да ги изискат официално и
да им бъде предоставено необходимото копие.
Що се отнася до Решение № 2643-НС, то все още се
съхранява при нас и бихме могли да предоставим заверено копие от
него. В тази връзка съм подготвил и отговора, като с писмото ги
уведомяваме, че би следвало да изискат тези решения от Държавна
агенция „Архиви“, а съответно по отношение на последното
решение, което е от 15.05.2013 г. за обявяване на резултатите, ще им
предоставим копие.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Андреев.
Колеги, чухте доклада на колегата. Има ли коментари? Не
виждам.
Моля, гласувайте предложението за този отговор.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев
и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Александър Андреев,
Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова и Цветомир Томов.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващия доклад.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувана справка за отпуските на служителите от
администрацията, като в предпоследната колона са посочени
заявените отпуски, планирани към дата 18.12.2014 г., а в последната
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колона са посочени дните, които следва да бъдат отложени за
ползване през 2015 г.
Съобразно условията по чл. 156 от Кодекса на труда,
виждате, че най-големият размер на отпуска, която се налага да се
отложи за 2015 г., е в размер на 10 дни. За всички служители от
администрацията е направено и преизчисление от главен
юрисконсулт госпожа Богданова. Затова тази справка се надявам, че
е окончателно и отразява действителния размер, който е ползван до
този момент и който е заплануван или се отлага за 2015 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли
коментари? Не виждам.
Моля да одобрим така предложените данни в справката.
Моля, гласувайте.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, моля гласувайте предложението за организиране на
официален празничен обяд и вечеря да бъде изплатена сумата до 1
800 лв. от протоколните средства.
Моля, гласувайте.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова.
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Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, информирам ви, че направих
изчисления и замервания и предложих материалите, които са
необходими за извършване на ремонта на малката зала № 76а. Но
тъй като средствата не са в голям размер, може би ще остане за 2015
г., ако, разбира се, не се съгласим в размер до 2000 лв. да бъдат
закупени материалите, тъй като това може и утре да бъде направено,
за да можем да подготвим такива материали и да се извърши този
освежителен ремонт възможно най-скоро време.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
чухте
направеното предложение. Има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Цветомир Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Георги Баханов, Мария Мусорлиева,
Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Имате думата, колега Солакова, да продължите с доклада си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, информирам ви
във връзка и с отчета, който одобрихме по изпълнението на плансметката, приета с ПМС № 245 от 2014 г., че по тези средства
следваше да се изплати последният етап от изпълнението по
граждански договор на Виолета Георгиева. Поради непредставяне на
отчет тези средства не са предвидени за изплащане.
Това пропуснах да го кажа при докладването на отчета по
план-сметката. Това е за сведение.
За сведение да ви докладвам, тъй като бях поела ангажимента
да напиша писмо до кмета на община Павел баня, ако си спомняте,
за неизплатени възнаграждения, одобрени от Централната
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избирателна комисия. Свързах се с председателката на Общинската
избирателна комисия. Тя ме информира, че от Общинския съвет са
гледали нашето заседание и веднага след това на следващото
заседание са гласували и предстоеше вече само изплащането на тези
възнаграждения, поради което считам, че е отпаднало основанието и
аз оттеглям предложението си да пиша на кмета на община Павел
баня.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Солакова.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, с вх. № МИ-15-373 е пристигнало писмо от Общинската
избирателна комисия – Божурище, с което искат изплащане на
възнаграждения за три заседания, възнаграждения за четири
дежурства за подготовка на тези заседания, както и изплащане на
командировъчни на лицата, членове не Общинска избирателна
комисия, които са с настоящ адрес извън територията на Божурище.
Първото заседание, колеги, е проведено на 10.11.2014 г. На
него са присъствали председател, заместник-председател, секретар и
10 членове. На това заседание е разгледано постъпило писмо с вх. №
1322 от 19.11.2014 г. от председателя на Общинския съвет –
Божурище, с което са препратили молбата на Йордан Методиев
Иванчев за предсрочното му прекратяване на пълномощията.
На заседанието са взели решение на основание чл. 30, ал. 6 от
ЗМСМА да уведомят писмено общинския съветник Йордан
Методиев Иванчев и в тридневен срок същият има право да направи
писмено възражение.
Предлагам да заплатим това възнаграждение за проведено
заседание на Общинската избирателна комисия – Божурище. Към
протокола са приложени саморъчните подписи и имена на
присъствалите 13 члена на Общинската избирателна комисия.
Следващото заседание се е състояло на 23.11.2014 г. На него
са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 10
члена. На това заседание Общинската избирателна комисия на
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основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА е прекратила предсрочно
пълномощията на Йордан Методиев Иванчев.
Следващото заседание се е провело на 30.11.2014 г.
Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и
осем члена. На това заседание на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА
Общинската избирателна комисия е обявила следващия от листата
общински съветник за избран.
Дежурствата са проведени на 20.11.2014 г. във връзка с
подготовка на заседанието за 23.11.2014 г. и на 29.11.214 г., тоест,
преди заседанието на 30.11.2014 г. И това възнаграждение предлагам
да одобрим.
Отделно от това колегите от Общинската избирателна
комисия молят на лицата Татяна Василева Калоева и Екатерина
Драганова Клечкова да бъдат изплатени командировъчни на
основание наше Решение № 1486, т. 17 – те имат право на това.
Също така на лицата Елеонора Георгиева Николова да се
изплати командировъчно за три заседания и на Ивайло Екимов
Ръжев – командировъчни средства за две заседания срещу, разбира
се, представяне на съответните оправдателни документи.
Това, което според мен пропуснах за протокола да кажа, е, че
възнагражденията за заседанията и дежурствата да бъдат за сметка
на държавния бюджет на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс,
а що се касае до възнагражденията за командировъчните и дневните,
те са за сметка на общинския бюджет.
Поради това ви предлагам да гласуваме така докладваните от
мен възнаграждения за заседания и дежурства на Общинската
избирателна комисия – Божурище. Поради напредналото време
освен по електронен път утвърдената справка и писмото да бъдат
изпратени и по куриерска служба, за да може до утре, 19.12.2014 г.
да пристигнат в община Божурище.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Грозева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така направените предложения.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова и Цветомир Томов,.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
докладваната преписка от колегата Ганчева, нямах възможност,
разбира се, да подготвя проекта на отговор до господин Захари
Николов Захариев от с. Аврен, община Аврен. Но ви предлагам да
гласуваме и да изготвя след заседанието писмения отговор, който да
бъде изпратен.
Независимо, че той е наименувал написаното „жалба“, това,
което сме получили от него, всъщност представлява искане за
изразяване
на
становище
относно
прекратяването
на
правоотношението на длъжност „обществен посредник“ и
прекратяването на правата му като общински съветник – цитирам
дословно. Позовавайки се на Изборния кодекс и дадените
правомощия на Централната избирателна комисия, той иска да се
разпоредим да се възстанови като общински съветник в Общинския
съвет – Аврен.
Предлагам да му отговорим, че по отношение на
прекратяването на правоотношенията му с Общинския съвет –
общинска администрация Аврен, на длъжността обществен
посредник, Централната избирателна комисия няма и не разполага с
правомощия. Актовете подлежат на съответно оспорване по
предвидения в закона ред. В случая е по Кодекса на труда.
Решенията на Общинския съвет отново подлежат на
оспорване съгласно Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Закона за администрацията.
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По отношение на искането му ЦИК да се разпореди да бъде
възстановен като общински съветник, трябва да му отговорим вече в
тази част, че Централната избирателна комисия не може да се
разпореди за възстановяването на неговите правомощия като
общински съветник, тъй като Законът за местното самоуправление и
местната администрация не предвижда възстановяване на
пълномощия на общински съветник, чиито такива са прекратени на
основания, посочени в чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението за изпращане на писмо с
посоченото съдържание.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Цветомир Томов.
Предложението се приема.
Моля, колега Солакова, продължете със следващия доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа
трябва да са публикувани по опис фактури за одобрение на
плащанията. Това са три фактури – фактура от Събирателно
дружество „НИ+“ – за визитните картички в размер на 841,20 лв.; за
Хранителния комплекс в размер на 138,61 лв. и „Транслингва“
ЕООД – четири броя фактури общо в размер на 90 лв.
Сумата за изплащане по тези фактури е 1069,81 лв.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да одобрим
тези плащания.
Моля, гласувайте това предложение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Цветомир Томов.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Христов, да докладвате.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Само искам да докладвам за едно получено по електронната поща
писмо с вх. № МИ-22-6 от 17.12.2014 г. То е изпратено от Кирил
Иванов. Запитването е кратко, затова само ще ви прочета едно
изречение: „Здравейте. Интересува ме как става изборът за кмет и
общински съветници в България? Например в община Видин. За
кмет гласуват само тези, които живеят във Видин, а за общински
съветници гласува цялата община? Така ли е или бъркам?
Благодаря“.
Виждате, че писмото е доста наивно. Позволете ми да му
отговоря по е-mail, защото не си струва да даваме официален
отговор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля гласувайте
предложението да оставим в правомощията на колегата Христов да
отговори на това писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова и Цветомир Томов.
Предложението се приема.
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Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 06.01.2015 г.
(Закрито в 15,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.

