
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 157

На 6  януари  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно съхраняване,  унищожаване и 

архивиране на изборни книжа и материали от редовни избори и от 

референдуми. 

Докладва: Румяна Сидерова

2. Проект на решение относно съхраняване, унищожаване и 

архивиране на изборни книжа и материали от предсрочни избори.

Докладва: Румяна Сидерова

3.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  Общинската 

избирателна комисия – Сливен. 

Докладва: Румен Цачев

4. Доклад по писмо от Общинската избирателна комисия – 

Момчилград. 

Докладва: Йорданка Ганчева

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на 

членове на Общинската избирателна комисия - Никола Козлево. 

Докладва: Йорданка Ганчева

6.  Доклад  относно  посещение  на  членове  на  ЦИК  в 

Република Хърватска при изборите за Президент. 



Докладват: Йорданка Ганчева и 

Росица Матева

7.  Доклади  по  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения. 

Докладва: Росица Матева

8. Доклади по дела. 

Докладват: Росица Матева и 

Камелия Нейкова

9.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Омуртаг, област Търговище. 

Докладва: Румяна Сидерова

10. Искане за изплащане на възнаграждения от Общинската 

избирателна комисия – Главиница. 

Докладва: Емануил Христов

11. Искане за изплащане на възнаграждения от Общинската 

избирателна комисия – Габрово. 

Докладва: Иванка Грозева

12.  Доклад  относно  решение  на  Общинската  избирателна 

комисия – Ситово. 

Докладва: Емануил Христов

13. Доклади по писма. 

Докладват: Румяна Сидерова, Таня Цанева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев

14. Вътрешно –административни въпроси. 

Докладва: Ивилина Алексиева

15. Разни.  

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър Андреев,  Георги Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, 

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

Цанева.  
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ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев  и 

Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  6  януари 2014 г. 

Преди да ви представя проекта за дневен ред, първо, Честита 

нова  година!  Да  бъдем  живи,  здрави,  много  щастливи  и  много 

успешни, а  работата на Централната избирателна комисия също да 

бъде спорна, спокойна  и  успешна. 

Колеги, позволете ми на този прекрасен християнски празник 

– Богоявление, да честитя и именния ден на нашата колежка госпожа 

Йорданка Ганчева от името на Централната избирателна комисия и 

да й пожелая всичко най-добро! Каквото желае, това да й се случи! 

Колеги,  продължаваме  с  деловата  работа.  Предлагам  ви 

проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение допълнение по 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  искам  само  да  направя  една 

забележка.  В  дневния  ред  е  предвидено  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения  от  ОИК  –  Разград,  но  е  само  доклад  относно 

изплатено вече възнаграждение. Ние сме гласували това изплащане, 

но  имахме  забележки  и  те  ни  отговориха,  че  са  коригирали 

решението си в съответствие със забележките. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Корекцията е отразена. 

Заповядайте, колега Ганчева. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля в  т. 6 да бъде допълнена като докладчик и колегата Росица 

Матева, тъй като явно е станала техническа грешка при изписването 

на дневния ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Да,  колега.  Затова  и 

когато  четох  дневния  ред,  посочих  и  колегата  Матева  като 

докладчик. 

Други предложения, колеги? – Не виждам. 

Определям колегата Сюлейманов да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения и  коригиран 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  

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

Дневният ред е приет. 

Колеги, използвам това преброяване, за да кажа, че  колегата 

Златарева  и  колегата  Пенев  ползват  годишен  отпуск.  Колегата 

Томов е болен. Колегата Бойкинова ще закъснее за заседанието по 

обективни причини - информирала ме е. Вероятно това се отнася и 

за другите колеги. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Проект  на  решение  относно  съхраняване, 

унищожаване и архивиране на изборни книжа и материали от 

редовни избори и от референдуми. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът за решение е с № 1363 и е 

във вътрешната мрежа за днешното заседание. Решението е относно 

съхранение,  архивиране  и  унищожаване  на  изборни  книжа  и 

материали  от  произведени  избори  за  народни  представители, 
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президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския 

парламент от Република България, избори за общински съветници и 

кметове и референдуми. 

Основанията за вземане на това решение намираме в чл. 57, 

ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 5 във връзка с чл. 287, ал. 8, изр. първо, чл. 

338, чл. 381 и в интерес на истината Мария Бойкинова намери още 

един  текст  -  чл.  457,  ал.  5  от  Изборния  кодекс,  относно 

съхраняването на изборните книжа и материали. 

Точка  първа:   След  произвеждане  на  избори  за  народни 

представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове 

на  Европейския  парламент  от  Република  България,  избори  за 

общински съветници и кметове и референдуми изборните книжа и 

материали,  с  които  са  работили  секционните  избирателни 

комисии…  Предлага  се  да  напишем:  както  и  общинските 

избирателни  комисии –  СИК и  ОИК,  (това  е  предложение,  което 

допълваме след разглеждането в работната група) при изборите за 

общински  съветници  и  кметове,  се  предават  на  съхранение  на 

общинските  администрации,  а  тези  на  районните  избирателни 

комисии   – на областните администрации. Срокът на съхранение е 

до следващите избори от същия вид. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Христов има коментар тук. Заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам накрая да запишем: до 

следващите  редовни избори  от  същия  вид.  Ще ви  дам пример:  в 

Кюстендил  имаше  нови  избори,  но  това  не  означава,  че   от 

редовните избори трябва да се унищожат книжата веднага, защото 

са от същия вид. Тоест, предлагам да бъде за четири години, а не за 

по-кратък период. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как от нови избори? 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Срокът  за  съхранение  да  е  до 

следващите редовни избори от същия вид,  а не само избори. Защото 

при произвеждане на частични избори, те са от същия вид. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  разбирам,  обаче  при 

парламентарни, президентски и европейски избори не е същото. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е, но предимно ние произвеждаме 

частични избори за местните избори, но понеже текстът е общ…

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Да кажем „общи избори“. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да бъде общи избори, а не редовни 

избори. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест, след думата „следващите“ ще 

дойде думата „общи“ и става „следващите общи избори от същия 

вид“. Добре, съгласих се. 

Точка  втора:   Подлежащите  на  предаване  на  съответните 

поделения  на  Държавна  агенция  „Архиви“  книжа и  материали се 

предават  в  отдел  „Архиви“  на  съответната  дирекция  „Регионален 

държавен  архив“  в  срок  от  шест  месеца  след  произвеждане  на 

съответния вид избор. 

Колеги,  имате  ли  предложения  по  т.  2?  След  като  изтекат 

шест  месеца  от  произвеждане  на  следващия  избор,  всъщност  до 

шест месеца след произвеждане на следващия избор трябва да  се 

предадат за архивиране книжата от предшестващия избор от същия 

вид. Само от същия вид, защото няма да архивираш всички избори, 

които  са  проведени,  а  само  от  парламентарни,  ако  произвеждаш 

общи общински –  само от  общинските  избори;  ако  произвеждаш 

президентски – само от президентските. За всеки вид избори. 

Точка  трета:   Избирателните  списъци  –  част  ІІ  от 

произведени избори за общински съветници и кметове и за членове 

на Европейския парламент от Република България не подлежат на 

унищожаване.  Същите  се  съхраняват  от  съответната  общинска 

администрация безсрочно с цел създаване на избирателни списъци – 

част  ІІ  при  произвеждане  на  последващи  избори  за  общински 

съветници  и  кметове  и  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България. За съхранението на тези избирателни списъци 

отговаря  кметът  на  общината  или  определено  с  негова  заповед 

длъжностно лице. 
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Колеги, това е правило, което се налага да бъде въведено с 

нашето решение. То произтича от съответния законов текст, който 

ни   казва,  че  в  избирателните  списъци  –  част  ІІ,  се  включват  и 

всички лица, постоянно пребиваващи на територията на Република 

България, които са били включени в предшестващи избори. 

Това произтича от нашия опит, който беше тази година при 

произвеждането  на  европейските  избори,  когато  се  сблъскахме  с 

обстоятелството, че част от общинските администрации преди да е 

изтекъл срокът за архивиране и претопяване на тези книжа заявиха, 

че не съхраняват избирателните списъци – част ІІ и не можахме да 

включим  лицата,  присъствали  в  тези  списъци  в  предшестващи 

избори,  а  се  включиха  само  лица,  които  в  настоящия  момент 

подадоха декларациите си по реда на Изборния кодекс. Поради тази 

причина ние сме предложили този текст да присъства в настоящото 

решение  -  безсрочно съхраняване на избирателните списъци – част 

ІІ. Ако преценим, можем да пишем, че се съхраняват в някакъв срок 

след изборния ден, защото избирателните списъци трябва да станат 

факт в последващия избор. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Когато се предават документите, те 

трябва да бъдат отделно. Ако ги сложат в общия чувал…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние никога  не  ги  слагаме в  общия 

чувал, защото те подлежат на проверка. Ние също ще го опишем и в 

методическите указания ще има и нови текстове -  ще ги съобразим с 

това наше решение. (Реплики.)

Тогава  да  пишем,  че  се  съхраняват  от  общинската 

администрация…

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Струва  ми  се,  че  не  е  достатъчно, 

защото те ще кажат: вписахме ги… И ще ги унищожат. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Вече  ще  има  нови  списъци  за 

следващите избори. Следващите избори ще бъдат вече произведени, 

т.е. вече ги има новите списъци. (Реплики.)
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Може би до даден период след изборния 

ден на следващите избори. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, това имам предвид и аз. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да отпадне думата “безсрочно“. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагате  да  отпадне  думичката 

„безсрочно“,  което  вече  означава  съответната  отговорност  и 

необходимостта  от включване на лицата, което ми подсказва, че ние 

трябва  да  приемем  решение.  Два  пъти  не  приемаме  решение  за 

съставяне на списъците, но трябва да си приемем и такова решение. 

Добре,  в  т.  3,  първото  изречение,  отпадна  думата 

„безсрочно“. 

Точка  четвърта:  До  изтичане  на  срока  по  т.  2  областните 

управители, съответно кметовете на общини, предават за постоянно 

запазване  на  отдел  „Държавен  архив“  на  съответната  дирекция 

„Регионален държавен архив“ на Държавна агенция „Архиви“: 

Тук едно към едно ние сме изброили книжата така, както са 

описани  в  съответния  списък  от  2012  г.  на  Държавна  агенция 

„Архиви“  в  тяхното  писмо,  което  ни  изпратиха  след  като  ние 

поискахме  да  съгласуваме  нашите  проекти  за  решения.  Те  са 

написали, че няма различия от това, което е утвърдено при тях. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Второто  тире  е  в  множествено  число  – 

решения. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  ще  прегледам  редакцията. 

Сигурно   надолу  са  протоколи.  Всичко  ще  стане  в  множествено 

число. Правилно. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Решения на ЦИК за назначаване на 

РИК/ОИК. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  да  ги  чета  –  вие  ги  гледате. 

Там, където е необходимо, ще бъде в множествено число. 

Ще кажете когато сте ги прочели, за да преминем нататък. 

Продължавам:

По  преценка  на  експертната  комисия  на  областната, 

съответно общинската, администрация могат да бъдат предадени и 
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други  документи,  свързани  с  организационния  процес  и 

произвеждането на изборите на регионално ниво, като например: - и 

тук  следва  едно  изброяване  на  различните  видове  решения, 

хронограми и документи, които се създават от съответните РИК и 

ОИК при произвеждане на изборите,  техни оперативни планове и 

други изборни книжа и материали. 

Точка пета: Обработката на документите се извършва по реда 

на Закона за националния архивен фонд и подзаконовите актове по 

приложението му.

Точка шеста: След предаване на изброените в т. 4 книжа и 

след  изготвяне  на  становище  на  експертната  комисия  за 

материалите,  които  следва  да  се  предадат  на  съответния  отдел 

„Архиви“, останалите книжа и материали се унищожават от комисия 

от  длъжностни  лица,  определени  със  заповед  на  областния 

управител,  съответно  кмета  на  общината.  За  унищожаването  на 

книжата се съставя протокол, който се подписва от присъствалите 

членове  на  комисията,  но  не  по-малко  от  2/3  от  вписаните  в 

заповедта  на  областния  управител,  съответно  кмета  на  общината, 

лица.

И точка седма:  Останалите книжа и материали, съхранявани 

от  общинските  администрации,  включително  и  намиращите  се  в 

торбите на СИК книжа и материали, подлежат на унищожаване след 

изпълнение  на  задължението  по  т.  3  и  т.  4  от  това  решение  от 

комисия,  назначена  със  заповед  на  кмета  на  общината.  За 

извършеното  унищожаване  на  документите  комисията  съставя 

протокол,  който  се  подписва  от  присъстващите  членове  на 

комисията, но не по-малко от 2/3 от вписаните в заповедта на кмета 

лица.

По точка шеста са материалите и книжата на самите РИК и 

ОИК, които се съхраняват съответно в областта или в общинската 

администрация,  на самите общински комисии, а по точка седма – 

това са чувалите и другите книжа, с които са работили секционните 

избирателни комисии, включая  и избирателните списъци, разбира 
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се. Всичко това, което е предадено с плик № 1, 2 и 3, и чувалите, и се 

съхранява в общинските администрации, след това се унищожава по 

реда на т. 7. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, моля за вашите коментари. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам в т.  4 накрая,  където 

пише   какво  се  предава,  след  „електронни  носители“  и  преди  „и 

други“  да  добавим:  „протоколи  на  РИК/ОИК,  подписани  със 

съответния  изчислителен  пункт  и   протоколи  на  РИК/ОИК  за 

предадени  материали  в  ЦИК“.  Знаете,  че  когато  предават 

материалите,  подписваме съвместен протокол: трима души от тях, 

двама от нас и т.н.  Има го при нас, но и при тях трябва да бъде. 

Макар че има „и други“ и може би се подразбира, но все пак, ако 

прецените, да включим това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Не виждам за има възражения срещу това предложение. 

Други предложения? (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: В третото тире  отдолу нагоре  на стр. 

2 предлагате да отпадне думата „избирателни“ – добре. 

Аз  съм  съгласна  да  добавим  изречение  да  се  изпрати  на 

съответните общински и областни администрации, независимо че се 

обявява. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Имаме  решение  да  не  пишем  какво  се 

задължаваме  ние да  направим.  Ние  можем да  вземем протоколно 

решение да го изпратим, но нека да не фигурира в решението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам други 

желаещи  да  участват  в  разискванията.  С  това  закривам 

разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение 

ведно  с  автокорекциите,  направени  в  залата  и  корекциите, 

предложени от колегата Христов, моля да гласува. 
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Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 1392.

Колеги, който е съгласен това решение да бъде изпратено с 

едно писмо до областните управители – като се обърнем към тях да 

бъде изпратено до общинските администрации, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред. 

Продължаваме със следващата точка: 

2. Проект на решение относно съхраняване, унищожаване 

и  архивиране  на  изборни  книжа  и  материали  от  предсрочни 

избори.

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  1. При произвеждане на предсрочни 

избори изборните книжа и материали от предшестващите избори от 

същия  вид  се  съхраняват  от  общинските,  съответно  областните, 

администрации  до  шест  месеца  след  датата  на  произвеждане  на 

предсрочния избор. 

Дали  да  не  пишем:  се  съхраняват  и  се  предават  на 

съответните поделения „Архиви“ до шест месеца? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е необходимо. Не може хем да ги 

съхраняват, хем да ги предават. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. 

В точка втора, която касае Избирателните списъци – част ІІ, 

във второто изречение отпада думата „безсрочно“. Така приехме в 

предишното решение. Текстът си остава така, както е предложен. 

В точка трета предлагаме всички корекции, които приехме за 

т.  4  от  предишното  решение.  Тук  е  изброяването  на  книжата  и 

материалите, които се предават и тук навсякъде, където за решения, 

протоколи  и  други  такива  книжа,  които  са  повече  от  едно,  но  е 

използвано единствено число, ще стане в множествено число. 

Също  така:  по  един  екземпляр  от  бюлетините  за  всеки 

отделен вид избор без думата „избирателни“. 

Точка трета по същество преповтаря изцяло точка четвърта 

от  предшестващото  решение.  Тук ще се  нанесат  всички промени. 

Включително допълнението в по-дългия абзац на изброяването да 

добавим, че  също така се предават протоколите, които се подписват 

между  РИК  или  ОИК  и  изчислителния  пункт,  както  и  приемо-

предавателните протоколи между РИК и ЦИК и ОИК и ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  същите 

допълнения, които направихме и в предходното решение. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те трябва да знаят какво правят. 

Както виждате,  тук има различна точка четвърта, която касае 

съхраняването на някои от книжата и материалите за по-дълъг срок. 

Това  са  именно:  избирателните  списъци  и  приложените  към  тях 

декларации  и  удостоверения  за  гласуване  на  друго  място  –  т.  4, 

буква  „а“;  забранителните  списъци;  списъците  за  допълнително 

вписване  на  придружители;  протоколите  на  СИК  с  изборните 

резултати (вторите екземпляри). 

Защо? – Защото ние имаме срок за проверка за извършени 

престъпления  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс.  С 

унищожаването  на  тези  изборни  книжа  –  избирателни  списъци, 

декларации и други, по същество не могат да се установи наличието 

или липсата на извършени престъпления. Аз по-късно през деня ще 

ви докладвам писма, които сме получили от прокуратурата. Именно 
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благодарение  на  тези  книжа  и  наличието  им  в  общините,  са 

извършени  проверките  и  на  някои  места  е  констатирано,  че  не  е 

налице такова престъпление. 

В точка пета съм написала, че тези книжа – те са малко на 

брой, това е един плик А4 по същество – за всяка една от секциите, 

се  съхраняват  в  отделни пликове,  за  да  може да  не  са  в  някакъв 

безпорядък и за да могат да бъдат използвани. 

Точка шеста:  Книжата и материалите извън описаните в т. 2, 

3 и 4 се унищожават в срок до шест месеца след изтичане на срока 

по т. 4 от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на 

областния  управител.  За  унищожаването  на  книжата  се  съставя 

протокол,  който  се  подписва  от  присъствалите  членове  на 

комисията,  но  не  по-малко  от  2/3  от  вписаните  в  заповедта  на 

областния управител лица. Това са книжата, които са на районните 

избирателни  комисии,  а  в  точка  седма:  книжата  на  ОИК и  СИК, 

които се намират в общинските администрации, се унищожават по 

същия ред с комисия, която се съставя от кмета на общината. 

Тук  обаче,  както  и  в  т.  6  трябва  да  напишем,  че  за 

унищожаването на книжата се съставя протокол, който се подписва 

от вписаните в заповедта на областния управител/кмета на общината 

лица. Едва ли, но може и да се случи да има предсрочни общински 

избори.  Тоест,  в  точка  шеста  след областния  управител  добавяме 

наклонена черта и кмета на общината. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за вашите 

коментари, предложения. Не виждам. Закривам разискванията. 

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

ведно с корекциите, направени в залата, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

Колеги, това е Решение № 1393. 
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Който е съгласен да изпратим това решение с едно писмо до 

областните управители, като се обърнем към тях те да го изпратят до 

общинските администрации, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля за извинение и ще помоля да се 

върнем към предшестващото Решение № 1392. 

Предлагам  в  точка  първа  да  добавим  още  едно  решение: 

„Книжата от референдумите се съхраняват в срок от пет години.“ 

Това  е  продиктувано  от  съгласувателното  писмо  на  Държавна 

агенция  „Архиви“,  с  което  те  ни  предлагат  да  предвидим  такъв 

петгодишен срок. 

В  т.  1  на  Решение  №  1392  добавяме,  че  книжата  от 

референдумите се съхраняват в срок от пет години. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с това допълнение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема. 

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

Продължаваме със следващата точка: 

3.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  Общинската 

избирателна комисия – Сливен. 

Заповядайте, колега Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми 

колеги, докладвам ви заявление от Мария Щерева Белова – член на 

общинската  избирателна  комисия  –  Сливен,  с  което  заявява 

желанието си да  бъдат  прекратени пълномощията  й  като член на 

ОИК  –  Сливен,  област  Сливен,  поради  избирането  и  за  народен 

представител в 43-то Народно събрание. 

Във връзка с това съм подготвил  проект на решение, който е 

във вътрешната мрежа. Може да се запознаете с него. 

Въз основа на  искането на 23.12.2015 г.  от Мария Щерева 

Белова,  с  което тя заявява  желанието си да бъде освободена като 

член на ОИК – Сливен,  област Сливен,  е  извършена проверка по 

преписката и наистина тя е  назначена за член на ОИК – Сливен с 

Решение  №  321-ПВР/МИ  от  15.08.2011  г.  на  ЦИК.  Налице  са  и 

законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс за 

предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на  госпожа  Белова, 

предвид което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във  връзка с чл. 51, 

ал.  2,  т.  1  от  Изборния кодекс предлагам да  приемем решение,  с 

което  да  освободим като член на  ОИК – Сливен,  област  Сливен, 

Мария  Щерева  Белова,  с  посочено  ЕГН  и  да  бъде  анулирано 

издаденото й удостоверение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,   откривам  разискванията.  Има  ли  желаещи  да 

участват? – Не виждам. Закривам разискванията. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1394-ПВР/МИ. 

Продължете, колега Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, във връзка с това съм подготвил и 

проект на писмо, което да бъде изпратено до председателя на партия 

„ГЕРБ“,  тъй  като  нямаме  при  нас  постъпило  предложение  за 

попълване на състава на общинската избирателна комисия. Писмото 

се намира също във вътрешната мрежа. Можете да се запознаете с 

текста.  Уведомяваме  председателя  на  партията,  че  следва  в  най-

кратък срок да бъде направено предложение, ведно с необходимите 

документи,  за  попълване  на  състава  на  общинската  избирателна 

комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложеното ни писмо, моля 

да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колегата Бойкинова ще докладва по точка четвърта: 

4. Доклад  по  писмо  от  Общинската  избирателна 

комисия – Момчилград. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Писмото е постъпило в Централната 

избирателна комисия с вх. № 11-15-380 от 29.12.2014 г. – копие до 

ЦИК, с което ни уведомяват,  че общинската избирателна комисия 

предсрочно  е   прекратила  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Чуково,  община Момчилград господин Бирджан Гюрсел Юсеин и 

във връзка с това е необходимо Общинският съвет – Момчилград, да 

предприеме действия по избор на временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство в с. Чуково. 

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Писмото  е  с  копие  до 

председателя на Общинския съвет, до нас и до господин Юсеин. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Моля, продължете със следващия доклад. 

5. Доклад  относно  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  на  членове  на  Общинската  избирателна 

комисия - Никола Козлево. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  С  вх.  №  11-11-15-380  от 

29.12.2014 г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане  от  общинската  избирателна  комисия  –  община  Никола 

Козлево, за изплащане на  възнаграждение за проведено дежурство. 

На това дежурство са присъствали: Невена Величкова – председател, 

Илхан  Хюсеин  –  секретар,  и  Стефан  Стефанов  –  член.  На  това 

дежурство  са  извадили  от  архива  удостоверение  на  общинския 

съветник  господин  Бейтула  Бейти,  и  са  му  издали  препис  от 

удостоверението, поради което предлагам с протоколно решение да 

гласуваме да се изплати възнаграждение от държавния бюджет на 

основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс на председател, секретар 

и член на общинската избирателна комисия – Никола Козлево. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  с  искания  за  изплащане  на 

възнаграждение. 

10. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Главиница. 
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Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, с писмо с вх. № МИ-15-1 от 

5 януари 2015 г. е  постъпило искане до Централната избирателна 

комисия относно заплащане на възнаграждение на ОИК – Главиница 

за  проведено  едно  дежурство  от  ръководството:  председател, 

заместник-председател  и  секретар   на  20  декември  2014  г.,  и  за 

проведено  заседание  на  21  декември  2014  г.  от  общинската 

избирателна  комисия  в  гр.  Главиница,  на  което  са  присъствали 

всичките  15  членове,  в  т.ч.  председател,  заместник-председател, 

секретар и 12 членове. 

На  това  заседание  е  било  взето  решение  за  предсрочното 

прекратяване на пълномощията на кмета на кметство в с. Зафирово, 

община Главиница. Във връзка с това предлагам да бъдат изплатени 

съответно, както казах, дежурството на 20.12.2014 г. на председател, 

заместник-председател и секретар на основание на Решение № 1486-

МИ на ЦИК от 10.11.2011 г., т. 1, буква „в“ и т. 3 – от държавния 

бюджет.  И  заседанието  на  общинската  избирателна  комисия  на 

21.12.2014  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  12  членове  –  отново  на  същото  правно 

основание, от държавния бюджет. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с: 
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11. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Габрово. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

с  вх.  №  МИ-15-382  от  29.12.2014  г.  е  пристигнало  писмо  от 

общинската избирателна комисия – Габрово, с искане за изплащане 

на  възнаграждение  за  едно  заседание,  което  е  проведено  на  1 

декември  2014  г.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  14  членове.  На  заседанието  са 

разгледали  уведомлението  на  общинския  съветник  Николай 

Цветанов Сираков за предсрочно прекратяване на пълномощията му 

поради назначаването му за областен управител на област Габрово, и 

са обявили следващия общински съветник от листата на политическа 

партия „ГЕРБ“ за избран – Цветомир Ангелов Павлов. 

Предлагам  да  им  изплатим  това  възнаграждение  от 

държавния бюджет. Основанието за изплащане е Решение № 1486-

МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Метин  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ако ми позволите, да продължа. 

Уважаеми колеги, на 18 декември 2014 г. ви докладвах и сме 

приели справка  за  изплащане на  възнаграждение  на  Общинската 

избирателна комисия  – Божурище, Софийска област. В края на 

годината се установи, че е допусната техническа грешка в справката, 

19



а именно: на заседанието на 19.11.2014 г. е изпуснат секретарят на 

комисията, който е участвал. 

Предлагам ви да приемем коригираната справка, като отдолу 

с  болдван  текст  и  звездичка  сме  упоменали  къде  е  направена 

корекцията  и  съответно  съм изготвила  и  писма  до  Министерския 

съвет и до ОИК – Божурище. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с: 

7. Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило  в 

Централната избирателна комисия на 19 декември 2014 г. с вх. № 

НС-02-94  писмо  от  Народното  събрание,  от  главния  секретар,  с 

което  ни  изпращат  оригинали  на  актове  за  установяване  на 

административни  нарушения:  акт  за  установяване  на 

административно  нарушение  №  76,  връчен  на  Ерджан  Себатин 

Ебатин, и акт за установяване на административно нарушение № 77, 

връчен на Йордан Кирилов Цонев. 

Докладвам  ги  за  сведение.  Ще  бъдат  приложени  към 

административно-наказателните преписки и съответно изпратени на 

съответните  областни  управители  за  издаване   на  наказателни 

постановления. 
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Следващият доклад е с вх. № НС-07-131 от 19 декември 2014 

г. Получили сме писмо от Столична община – район „Лозенец“, във 

връзка с изпратен от нас акт за установяване на административно 

нарушение,  който  е  издаден  срещу  Николай  Тихомиров  Бареков, 

въпреки че конкретно актът е срещу политическа партия „България 

без цензура“ и е следвало да бъде връчен на Николай Бареков като 

представляващ партията. Актът не е връчен. Изпратено е писмо на 

господин Бареков да се яви в общината, за да му бъде връчен актът, 

обаче в посочения ден и в посочения период той не се е явил, така че 

кметът на район „Лозенец“ ни връща цялата преписка, за да можем 

да преценим по-нататъшните ни действия. 

В  момента  го  докладвам  за  сведение,  като  съгласно  наше 

протоколно  решение  докладчикът  по  решението,  с  което  сме 

установили нарушението заедно с юрисконсултите ще прецени по-

нататъшните действия на комисията. 

Следващият  доклад  е  постановление  № 37 от  18 декември 

2014 г., с вх. № на ЦИК ЕП-05-148 от 19  декември 2014 г. Това е 

постановление  на  областния  управител  на  област  София,  с  което 

прекратява  административно-наказателното  производство  за 

издаване на наказателно постановление по акт за установяване на 

административно нарушение № 4 от 25 май 2014 г. Мотивите затова 

са,  че  е   изтекъл  законно  установеният  срок   за  издаване  на 

наказателно  постановление  и  поради  това  е  прекратено 

производството. 

Колеги, докладвам за сведение това постановление. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Продължаваме с: 

8. Доклади по дела.

Отново вие сте докладчик и колегата Нейкова.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви отново писмо от 

областния  управител  на  София  област,  с  вх.  № НС-05-191  от  23 

декември 2014 г. Това  писмо е във връзка с акт за установяване на 
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административно нарушение № 14, съставен на 26 септември 2014 г. 

на вестник „Стандарт“ чрез главния му редактор Славка Бозукова, 

като с това писмо се изисква да изпратим доказателства за датата на 

която е станало връчването, изпратена ли е покана до нарушителя да 

му бъде връчен актът. Към писмото е приложено разпореждане на 

Софийския  районен  съд,  състав  100,  по  наказателно-

административен  характер  дело  №  21898  от  2014  г.,  с  което 

всъщност  съдът  изисква  от  областния  управител  като  страна  по 

делото  да  представи  доказателства  за  съставянето  на  акта  и  дали 

всъщност  е  връчена  покана  на  Славка  Бозукова  да  се  яви  за 

съставяне на акта. 

Нашите актове,  както знаете,  ги  съставяме в отсъствие на 

нарушителите.  Впоследствие  ги  връчваме.  Този  акт  е  връчен  на 

госпожа Бозукова чрез неин пълномощник – адвокат, който се е явил 

в  общината,  на  която  сме  го  изпратили,  така  че  аз  предлагам  да 

подготвим едно писмо-отговор на областния управител, респективно 

с  копие  до  съда,  в  което  да  поясним  защо  съставяме  актовете  в 

отсъствие на нарушителя и да представим отново доказателства за 

връчването на акта и за подписването му. 

Предлагам всъщност да гласуваме такъв текст на писмо и да 

го изготвят юрисконсултите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, не виждам възражения. 

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение  да  се 

състави  писмо  с  подобно  съдържание,  като  юрисконсултите  го 

съставят, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Предложението се приема. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от Районна 

прокуратура  –  гр.  Асеновград,  с  вх.  № НС-09-46  от  30  декември 

2014 г.  С  това  писмо  ни  се  изпраща  постановление  на  Районна 

прокуратура  –  Асеновград  от  8  декември  2014   г.,  с  което 

постановление районният прокурор отказва да образува досъдебно 

производство  по  преписка  №  1677  от  2014  г.  и  прекратява 

производството,  като препис от постановлението да се изпрати на 

Елена Георгиева Фучеджиева, която е подала сигнала за образуване 

на тази преписка. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Матева. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

изпратено от Софийския районен съд до Централната избирателна 

комисия, с което съгласно протоколно определение от 16 декември 

2014  г. по наказателно дело от частен характер № 14128 от 2014 г. 

по описа на Софийския районен съд – Наказателно отделение, трети 

състав,  следва  да  изпратим  справка  за  адреса,  който  е  съобщил 

Николай  Тихомиров  Бареков  при  изборите  за  Европейски 

парламент. Делото е насрочено за 4 февруари 2015  г. ., до която дата 

отговорът  следва  да  е  постъпил  в  деловодството  на  Софийския 

районен съд. 

Предлагам да се извърши справка за адреса, който е съобщил 

господин Бареков в регистъра на кандидатите в изборите за членове 

на Европейски парламент, произведени през 2014  г.  и да подготвим 

исканата информация съобразно посочения срок. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

 Колеги, за да стане категорично ясно, това означава, че по 

протоколното решение, което току-що  взехме по отношение на тази 

проверка и протоколното решение, което взехме преди мъничко по 

отношение на отговора  по повод на вестник „Стандарт“, писмата 

няма  да  влизат  втори  път  в  залата,  защото  ние  уточнихме  вече 

тяхното съдържание. Казвам го за протокола, за да бъде категорично 

ясно. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте, 

колега Сидерова. 

9. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Омуртаг,  област 

Търговище. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждения  на  общинската  избирателна  комисия  –  Омуртаг, 

област  Търговище,  за  проведени  две  заседания:  за  прекратяване 

предсрочно  пълномощия  на  общински  съветник  и  обявяване  на 

следващия в листата. Спазени са правилата на Закона за местното 

самоуправление  и  местната  администрация.  Входящият  номер  на 

преписката е 15-377 от 22 декември 2014 г. 

Първото заседание е  проведено на  11 декември 2014 г.  На 

него са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

9 членове на комисията. Основанията са чл. 42, ал. 2, т. 3 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 83, ал. 4 и наше Решение № 631-МИ от 15.07.2014 г. 

Да се изплати от държавния бюджет. 

Следващото заседание е било на 15 декември 2014 г. Дали са 

тридневен  срок,  след  което  са  взели  решение  за  прекратяване  на 
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пълномощията.  Основанието е   чл.  41,  ал.  1,  т.  7  и ал.  2,  т.  3  от 

ЗМСМА, чл. 83, ал. 4 и наше  Решение № 631-МИ от 15.07.2014 г. 

Също са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и 9 членове. Да се изплати от държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със  следващ докладчик –  колегата  Христов, 

относно ОИК – Разград и след това ОИК – Ситово. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  ако  си 

спомняте, аз направих забележка в началото, че не става въпрос за 

възнаграждение, а за получено писмо от ОИК – Разград, във връзка с 

гласувано  за  изплащане  възнаграждение,  в  което  искане  те  бяха 

объркали основанията,  тъй като бяха описали текстовете по стария 

Изборен кодекс. Ако си спомняте, тогава им подготвихме писмо и те 

сега ни изпращат решението поправено, както трябва да бъде. 

Това докладвам само за сведение. 

Искам  само  да  ви  запозная  с  едно  писмо,  получено  по 

електронната поща: 

12. Доклад относно решение на Общинската избирателна 

комисия – Ситово. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Писмото е получено на 22 декември 

2014 г. с вх. № МИ-15-378 от ОИК – Ситово. Честно казано, на мен 

не ми е ясно защо е изпратено това писмо. То съдържа едно решение 
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от 19 декември 2014 г.  на ОИК – Ситово,  с  което предсрочно са 

прекратени пълномощията на един общински съветник и на негово 

място е обявен следващият в листата общински съветник, но не е 

придружено  с  никакво  искане,  протокол  и  т.н.  Затова  просто  го 

докладвам  за  сведение.  Може  би  предстои  да  се  получи  другата 

документация. Още повече, че писмото е получено по електронната 

поща, а не по редовния начин. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, продължаваме със следващата точка: 

13. Доклади по писма. 

Първият докладчик е  колегата Сидерова. Заповядайте, колега 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:Уважаеми  колеги,  трябва  да 

довършим дейността по установяване на гласуване в нарушение на 

Изборния  кодекс  и  наличието  на  извършени  престъпления  по  чл. 

168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс.  По  проверката,  която  ни  е 

изпратена от ГД „ГРАО“ много отдавна за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България, изпратихме частта, 

която касае двойно гласуване, на районните прокуратура и знаете, че 

вече се връщат резултати. 

Не  сме  изпратили  обаче  частта  от  проверката,  която  е 

свързана  с  гласуване,  примерно,  без  наличие  на  гражданство  на 

Република България, без гражданство в друга държава – т.е. наличие 

на  гражданство на държава, която е извън Европейския съюз; лица 

ненавършили пълнолетие, които са гласували; както и лица, които се 

водят  като  изтърпяващи  наказание  лишаване  от  свобода  или  са 

поставени под запрещение. Това сума-сумарум е едно много голямо 

число, което много ме стряскаше и може би именно поради това аз 

го задържах, за да мога за себе си много точно да изясня нещата. 

Отново ще ви докладвам, тъй като първият ми доклад беше 

доста отдавна. Ще ви докладвам едно голямо число – 1959 души са 

лицата, които са гласували, макар и да са български граждани, но 
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имат второ гражданство, което е извън територията на Европейския 

съюз. Като цяло това са граждани на Македония, Турция, Норвегия, 

САЩ, Канада  и  др.  Има и  на  Южна Африка – това  са  единични 

случаи. 

И  общо  с  непълнолетните,  с  изтърпяващите  наказание,  с 

поставените  под  запрещение  и  тези,  които  нямат   българско 

гражданство – знаете, че винаги се появяват и такива лица, които от 

десетки години живеят в България и някъде комисиите ги допускат 

да гласуват, са 2027 души. Затова предлагам да изпратим писмо на 

Главна прокуратура, с което да им кажем, че изпращаме лицата за 

проверка  за  наличие  на  престъпление  по  чл.  168,  ал.  1   от 

Наказателния кодекс. И прилагаме към това писмо самото писмо на 

ГД „ГРАО“ за извършената проверка, разпечатката на ГД „ГРАО“, 

която  е  за  извършената  проверка,  като  всички  лица,  които  са 

гласували без да имат избирателни права, ние сме ги повдигнали в 

жълто, за да облекчим прокуратурата, съзнавайки колко е трудоемък 

този  процес.  И  ще  изпратим  разбира  се  копие  от  избирателните 

списъци, също с повдигнато името на лицето в жълто, така както сме 

изпращали и  при проверката за двойно гласуване, за да могат да 

започнат да ги разпратят по районни прокуратури и да започнат да 

извършват проверките. Няма да ги разпращаме ние. 

Имахме разговор с наблюдаващия прокурор във връзка с тези 

контакти,  които  ние  установихме  с  Главна  прокуратура  по  двата 

избора,  които  произведохме  през  миналата  година.  Отново  да 

направим една среща и да поговорим. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли други предложения 

освен  предложеното  от  госпожа  Сидерова?  –  Ако  няма  други 

предложения, нека да гласуваме нейното предложение. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,  

27



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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам писмо до началник сектор 

„ПИП“  на  Трето  районно  управление  при  СДВР.  Свързано  е  с 

проверката, която се върши за  двойното гласуване за изборите от 25 

май  2014   г.  Изискали  са  ни  избирателните  списъци  и  кои  са 

членовете на секционна избирателна комисия № 22 на територията 

на район „Възраждане“. 

Аз им отговарям,  че оригиналните избирателни списъци за 

София от произведените на 25 май 2м014 г. избори се съхраняват от 

Столична  община  и  следва  да  бъде  изискана  справка  за 

избирателния списък на секция № 244603022 – това е 22-ра секция в 

район  „Възраждане“.  Пълните  имена  и  адресите  на  членовете  на 

СИК  се  намират  в  районните  администрации  –  в  случая  район 

„Възраждане“.  И  приложено  изпращаме  копие  със  сканирания 

протокол с имената на членовете на СИК, тъй като копието, което те 

имат при извършената проверка, не е четливо. 

Разговаряла съм и със секретаря на Столичната община. От 

него получих тези сведения,  че избирателните списъци са в онези 

три помещения, в които са прибрани всички чували и материали от 

секциите  в  София.  Затова  насочвам  към  Столична  община  за 

избирателния  списък.  Имената  трябва  да  ги  има  в  районните 

администрации,  тъй  като  те  изплащаха  възнагражденията  на 

секционните избирателни комисии и там има най-пълна информация 

за данните. 

В този смисъл е писмото, което ви прочетох. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  за  сведение.   Получени  са 

писма от областния управител на Монтана, областния управител на 

Велико Търново и областния управител на София във връзка с вече 

приетите  решения,  но  те  ни  пращат  и  отговорите  на  съответните 

дирекции  „Архиви“,  които  са  получили.  Те  са   най-разнообразни 

като съдържание, независимо че става дума за един и същи списък. 

И областният управител на София ни е поставил с писмото си 

и въпрос: какъв е срокът за съхранение на книжата и кои материали 

могат да бъдат изпратени на Държавен архив. Ние този отговор го 

даваме с вече приетите днес решения. Трите писма, които са вх. №№ 

НС-05-146, НС-05-193 и НС-05-190 ви ги докладвам за сведение. 

И  още  едно  писмо,  което  е  пристигнало  от  Главна 

прокуратура.  То  е  свързано  с  вече  изпратения  от  нас  сигнал  за 

двойно гласуване в изборите за народни представители, произведени 

на 5 октомври 2014  г. Наблюдаващият прокурор ни пита изпращали 

ли сме до районните управления съответните документи. 

Аз ви предлагам да отговорим, че не сме изпращали, защото 

вие знаете, че ние решихме, че ще  ги изпратим направо на Главна 

прокуратура, за да могат да си контролират процеса и отново да им 

изпратим  копие  от  всички  –  те  са  47,  не  са  толкова  много  – 

протоколи  за   лицата,  които  са  гласували  два  пъти,  заедно  със 

списъка от извършената проверка от  ГД „ГРАО“. Писмото е с вх. 

№ НС-09-45 от 29.12.2014 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

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

гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик – заповядайте, 

колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение и да ви информирам, 

имам разпределени на доклад два мейла от 19 декември 2014 г. и два 

от 5 януари 2015 г. Те са от Центъра за парламентарни изследвания. 

Както си спомняте, уточнявахме къде трябва да бъдат, до коя дата и 

на каква сметка да бъдат изплатени сумите за ранното записване. 

Реализирахме,  успяхме  да  направим в  последния ден  на  годината 

това. 

Това е за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Плащанията  са 

извършени в рамките на 2014 г.  

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Извършени  са  плащанията,  имаме 

потвърждение  от  тях  от  5  януари  2015  г.,  че  са  получени  и  са 

записани вече в системата съответните  членове. 

За сведение, но не само – обръщам ви внимание да помислим 

по  следния  въпрос.  Имаме  покана  с  вх.  №  ЦИК-07-101.  Това  е 

покана  от  Централната  избирателна  комисия  на  Грузия,  с  която 

канят членове от нашата комисия да присъстват на Петата годишна 

международна среща на избирателните комисии, която ще се състои 

в  Гудаири.  Това  е   планинска  местност  в  Грузия.  Срещата  ще  е 

между  24  и  27  февруари  2015  г.  Срещата  е  организирана  в 

сътрудничество и финансовата подкрепа на Международния център 

за парламентарни изследвания. 
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Защо ви докладвам сега? – До 15 януари т.г. ние трябва да 

дадем колко и кой ще присъства  на тази международна среща от 

нашата комисия. Централната избирателна комисия на Грузия поема 

разходите за три нощувки, съответен вътрешен транспорт и храна за 

до двама души от  нашата уважавана комисия, както пишат те. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега,  моля да  дадете 

малко повече информация относно целта на срещата, както и темите, 

които ще се обсъждат. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Нямам  превода  в  себе  си  и  ми  е  малко 

трудно  на  български  да  кажа,  защото  събитието  е  „инклузив 

илекшънс“, което е „приобщени избори“. Не знам точно как бихме 

могли да го преведем. Това е мотото на срещата. Но на самата среща 

се  очаква  участниците да  споделят опита си,  предизвикателствата 

свързани с изборни процеси, възможности на всеки един, вкл. Ще 

има  специални  групи,  като  темите  ще  бъдат:  специални  нужди, 

етнически, религиозни, малцинства, на жените и т.н.  Допълнително 

ще бъдат проведени срещи на форума за участниците за създаване 

на  комуникация  и  бъдещо  плодотворно  сътрудничество  и  връзки 

между различните избирателни комисии. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, колега. 

Колеги,  нека  към  днешна  дата  информацията  бъде  за 

сведение. Да помислим до следващото заседание и тогава да имаме 

готовност  с  нашите  предложения  за  членове  от  Централната 

избирателна комисия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека да видим дали има работен език 

руски,  за  да  знаем кой може да  отиде.  В Грузия обикновено има 

работен руски език, но нека да направим тази справка. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  за  следващото 

заседание вече ще имаме детайлна информация и относно работните 

дни,   относно евентуалните суми, които Централната избирателна 

комисия  би  следвало  да  предвиди  като  пътни  разноски,  защото 

доколкото  разбрахме  от  доклада,  нощувките  на  двама  човека  и 
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вътрешният транспорт, както и дневните са покрити. Включваме го 

като точка за следващия дневен ред. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  доклад  в  точката  за 

доклади по писма. Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо от „Омега Софт“ ООД с вх. № ЦИК-00-3 от 5 януари 2015 г. 

Това  е  фирмата,  която  ни  осигурява  софтуера  на  една  от 

счетоводните  програми,  които  ползва  Централната  избирателна 

комисия. Във връзка с изисквания по Закона за защита на личните 

данни  и  в  частност  на  Наредба  №  1  от  30  януари  2013  г.  за 

минималното  ниво  на  технически  и  организационни  мерки  и 

допустимия вид защита на личните данни, дружеството ни изпраща 

информация,  която  следва  да  бъде  ползвана  при  съответна 

регистрация  и  обмен  на  данни  при  ползване  на  съответната 

софтуерна  програма.  Включително  е  приложен  проект  на 

декларация, която трябва да се изпрати от Централната избирателна 

комисия. 

Във  връзка  с  това  ви  предлагам  да  упълномощим 

председателя  и  старши  счетоводител  Жасмина  Пеовска   за 

изпращане  на  необходимите  данни и  извършване  на  регистрация, 

както и извършване на всички необходими действия във връзка с 

това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

Цанева), против – няма.

Предложението се приема. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с това ми позволете да ви 

докладвам Докладна записка с вх. № ЦИК-99-1 от 5 януари 2015 г. 

Тя е с резолюция за публикуване във вътрешната мрежа. Докладната 

е от Петър Господинов – изпълнител по граждански договор, който 

подпомага  счетоводството  на  Централната  избирателна  комисия  с 

Договор № 234 от 5 декември 2014 г.

Във връзка с извършен от него анализ на текущото състояние 

на инсталациите и абонаментите на счетоводния софтуер „Ажур-7“ 

и  софтуера  за  заплати  „Омекс“  предлага  с  цел  подобряване 

сигурността  при  съхраняване  на  информацията  и  архивите  в 

електронен вид на софтуера, да бъдат прехвърлени инсталациите от 

локално  на  персонален  компютър  на  сървъра  на  Централната 

избирателна комисия и разбира се, да бъдат ползвани две работни 

места, за което да бъдат извършени съответните действия. Това е и 

във  връзка  с  платените  лицензии  от  Централната  избирателна 

комисия при закупуването на счетоводните програми. Във връзка с 

това всички необходими действия, включително по осигуряване на 

достъп  до   технически  лица  от  съответните  организации,  които 

осигуряват тези счетоводни програми за изпълнение на съответните 

дейности по инсталациите и прехвърлянето. Цената е  посочена в т. 

5  от  докладната  записка,  съобразно  получената  оферта  от  двете 

дружества.  В  размерите,  в  които  са  посочени,  в  съответствие  с 

необходимото време за прехвърляне на инсталациите от локалните 

компютри на  сървъра  –  да  се  заплатят  така,  както  са  по  техните 

оферти. 

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение  и  да 

упълномощим  председателя  да  подпише  всички  необходими 

документи, включително и да извърши заплащането. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колега Солакова, продължете със следващия доклад. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа трябва да е  публикуван проектът в папка с  днешна дата  – 

трябва да е прехвърлено проектоспоразумението за транспортното 

осигуряване на Централната избирателна комисия. Знаете,  че писмо 

с вх. № ЦИК-00-319 от 17 декември 2014 г. ви докладвах ведно с 

получения  проект  от  Националната  служба  за  охрана.  Тогава 

упълномощихме  председателя  за  предприемане  на  всички 

необходими действия с оглед на разминаването, което се констатира 

между  направеното  предложение  от  Централната  избирателна 

комисия съобразно протоколно решение от 13 декември 2014 г.  и 

получения проект на споразумение. 

Към настоящия момент ви предлагам да одобрим този проект 

с  няколко  корекции,  които  ще  ви  кажа,  да  упълномощим 

председателя  да  подпише  споразумението  за  Централната 

избирателна комисия в два еднообразни екземпляра, да ги изпратим 

в  Националната  служба  за  охрана  за  подписване  и  връщане  на 

единия екземпляр. И в същото време в съпроводителното писмо да 

посочим  искането  на  Централната  избирателна  комисия  при 

възможност да ни предложат допълнително споразумение към това 

за осигуряване на 4 броя автомобили, в краен случай – 3 броя, за 

периода  на  действие  на  споразумението.  А  в  периодите  от 

насрочване  на  съответните  общи  избори  до  отпадане  на 

необходимостта  – за  осигуряване на 6 броя автомобили,  тъй като 

практиката  показва,  че  предложеният  брой  няма  как  да  осигури 

нормален  режим на  работа  на  Централната  избирателна  комисия, 
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включително и  затруднява работата по изпълнение на функциите на 

съответните водачи. 

Колеги,  в  правните  основания  за  сключване  на 

споразумението,  видно  и  от  придружителното  писмо  от 

Националната  служба  за  охрана,  те  очакват  Централната 

избирателна  комисия  да  допълни  тези  правни  основания  от 

Изборния кодекс и аз ви  предлагам това да бъдат разпоредбите на 

чл.  46,  ал.  1  и  2  от  Изборния  кодекс,  които  уреждат  статута  на 

Централната избирателна комисия като независим държавен орган и 

юридическо лице – първостепенен разпоредител с бюджет; чл. 48, 

ал.  1  и  3  от  Изборния  кодекс  –  отново  свързани  със  статута  на 

Централната избирателна комисия като постоянно действащ орган, 

който се представлява  от своя председател и че организацията на 

дейността  на  комисията,  структурата  и   функциите  на 

администрацията  се  определят  с  правилник,  който  се  приема  от 

комисията и се обнародва в „Държавен вестник“. 

Споразумението е със срок на действие от 1 януари 2015 г. до 

31 декември 2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направените предложения, 

моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колега Солакова, моля продължете със следващ доклад. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  едно  писмо  –  покана, 

получено по електронната поща, с вх. № ЦИК-00-1 от 5 януари 2015 

г.  То  е  във  връзка  с  организиране  и  провеждане  на  семинар  във 
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връзка със счетоводство, контрол и финанси. Предлагам ви на този 

етап да го докладвам за сведение, но да възложим на ръководителя 

на администрацията госпожа Манолова да извърши преценка и при 

необходимост да направи предложение за участие. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Сидерова, след това колегата Андреев. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Получено е писмо с вх. № ЕП-09-126 

от 30 декември 2014 г. от Районна прокуратура – Кърджали, относно 

извършена проверка за гласуване повече от един път на две лица в 

секцията в с. Скалище, община Кърджали. Районната прокуратура е 

извършила  много  подробно  и  обстоятелствено  проверката  и   е 

отказала  образуването  на  наказателно  производство  за  извършено 

престъпление  от  общ характер  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния 

кодекс, тъй като се оказва, че в тази секционна избирателна комисия 

– помните, че ви докладвах подобен случай в община Ардино.  

Оказва  се,  че  секционната  избирателна  комисия  вместо  да 

опише  придружителите  в  допълнителния  избирателен  списък  за 

описване на придружителите, ги е описала под чертата в основния 

избирателен списък, като едното лице веднъж е гласувало само, а 

след това е придружавало други две лица. Другото лице е гласувало 

и е придружавало още едно лице.  Срещу имената на тези две лица, 

които  са  описани  под  чертата,  са  се  подписали  председател  и 

секретар на секционната избирателна комисия. След това обаче, по 
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средата на деня разбрали, че трябва да има списък за допълнително 

вписване на придружители и са ги вписали и в този списък, като пак 

са се подписали председателят и секретарят. 

Прокуратурата при извършената подробна проверка е приела, 

че  не  са  налице  основанията  за  образуване  на  наказателно 

производство.  Считам,  че  самото  разследване  е  било  достатъчно. 

Затова ви го докладвам за сведение и разбира се ние да си  правим 

извод при обучението на секционните избирателни комисии. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  постъпило е с 

вх. № МИ-09-6 от 29.12.2014 г. от главния прокурор писмо, с  което 

ни  е  препратен  сигнал  на  Цанка  Христова  –  председател  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Павел баня,  относно отказ  на 

ОИК да изпълни разпореждането по чл. 30, ал. 4, т. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация по отношение 

на общински съветник, който е осъден на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление от общ характер. 

Ако си спомняте, аз бях докладвал, че беше постъпила жалба 

от страна на заместник-кмета на община Павел баня срещу решение 

на ОИК – Павел баня затова, че не е взела решение за обявяване на 

следващия  избран  в  листата  от  политическа  партия  „ДПС“  на 

мястото на Иса Бесолу, който съответно е осъден с  влязла в сила 

присъда на  съответния съд за извършено умишлено престъпление. 

Тъй  като  по  силата  на  разпоредбата  на  текст  от  ЗМСМА, 

обжалванията  на  решенията  на  общинската  избирателна  комисия 

подлежат пред административния съд, както решението за обявяване 

на  следващия  в  листата,  така  и  отказът  за  обявяване,  колегата 

Матева беше докладвала едно решение на Административен съд – 

Стара Загора, с което пък Административният съд беше прекратил 

производството  поради  това,  че  заместник-кметът  не  е 
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заинтересувана страна и не може да обжалва съответно решението 

на ОИК. 

Ние нямаме какво да направим като Централна избирателна 

комисия,  освен  да  помислим  дали  съответно  ОИК  да  не  бъдат 

санкционирани по някакъв начин затова, че не си изпълняват своите 

задължения като комисия с оглед обявяването на следващия избран. 

Но оттам-нататък нищо повече не би могло и молбата ми е все пак 

да  помислим и да  видим дали  да  не  го  оставим за  сведение  или 

съответно да се подготви някакво писмо, с което да им бъде указано 

да  вземат  решение  за  обявяване  на  следващия  в  листата  с  оглед 

евентуално  налагането  на  санкция  на  членовете  поради 

неизпълнение на техните задължения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  –  Заповядайте,  колега 

Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  подкрепям  предложението  да  им 

бъде изпратено писмо, с което да им укажем, че са длъжни да вземат 

решение и да го вземат. Ако не го направят,  съответно да вземем 

решение, с което да установим нарушение и да ги санкционираме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други становища? – Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  се  присъединявам  към  казаното  от 

докладчика и колегата Матева. Единствено в писмото не да вземат 

решение да обявят следващия, а да вземат решение съгласно тяхната 

компетентност. Доколкото техните решения подлежат на обжалване 

пред  нас,  да  не  им указваме  какво  по  същество  да  е  решението. 

(Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам да се върнем към 

задълженията си. Към преписката има приложена една жалба срещу 

решение. Нека да оставим да се получи резултат по тази жалба. Това 

не е случаят Белица, когато нарочно не се явяваха и не провеждаха 

заседание. В дадения случай комисията се е събрала и е взела едно 

решение, което не коментираме. Даже и да имаме някакво мнение на 
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юристи, нямаме право на контрол върху тези решения, тъй като  това 

са  решения  по  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация  и  ние  сега  не  можем  да  им  указваме  да  вземат 

решение при положение, че не ние сме контролиращият орган по 

ЗМСМА. (Реплики.)

Не сме ние контролиращият орган. Те не е да не са провели 

заседание, за да ги контролираме и да им кажем: не можете да не се 

съберете,  длъжни  сте  да  се  съберете  и  да  вземете  съответното 

решение, което вие прецените. Но оттук-нататък контролът вече е 

съдебен, не е на Централната избирателна комисия. 

И сега,  съжалявам,  но аз  се  питам защо прокурорът  ни го 

праща на нас? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. 

Колега докладчик? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  да  го  изпратим 

обратно на главния прокурор с  придружително писмо,  в  което да 

цитираме,  че  решенията  съответно  подлежат  на  контрол  по 

законосъобразност от административния съд  в съответния район. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединяваме ли 

се около това предложение? 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 1 (Александър Андреев).  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

14. Вътрешноадминистративни въпроси. 
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Колеги, тъй като госпожа Красимира Манолова – директор на 

Дирекция  „Администрация“  е  в  отпуск  по  болест,  ви  предлагам 

госпожа Лилия Богданова да я замества за времето на болничните. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Росица  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  моля  да  ме  упълномощите  да  издам  съответната 

заповед за заместване с дата 5 януари 2015 г. 

Колеги,  моля  да  погледнете  една  заповед  във  вътрешната 

мрежа,  свързана  с  прекъсване  ползването  на  платения  годишен 

отпуск във връзка с изпълнение на неотложни служебни задачи и 

протоколно решение на Централната избирателна комисия. 

Колеги, имате ли коментари? 

Колеги,  който  е  съгласен  да  издам  тази  заповед,  моля  да 

гласува. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с: 

6. Доклад  относно  посещение  на  членове  на  ЦИК  в 

Република Хърватска при изборите за Президент. 

Моля колегата Ганчева и колегата Матева да докладват. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

инициалите на колегата Ганчева е качен писменият доклад,  който 
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сме подготвили за посещението ни и за наблюдението на изборите в 

Република Хърватска – избори за президент на републиката, както и 

снимков  материал.  Аз  ви  предлагам  с  писмения  доклад  да  се 

запознаете,  а  да  ви  разкажем  малко  от  нашите  непосредствени 

впечатления от провеждането на изборите, като всъщност за мене е 

по-интересно това, което се вижда от снимковия и видео-материал. 

Описали  сме  се  да  го  заснемем,  така  че  да  можем да  онагледим 

начина, по който се проведоха изборите в Република Хърватска. 

Виждате,  че  членовете  на  избирателните комисии са само 

трима.  Само  трима  са  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии – във всички комисии. 

Имат предварително изготвени списъци. В списъците обаче 

гласоподавателите не се подписват. Проверява се само наличието им 

в тези списъци, като колегата Ганчева ще поясни двата варианта, в 

които  само  може  да  има  допълване.  Всъщност  не  се  дописва  в 

списъка – издават се удостоверения на хора, които не са вписани в 

списъка. 

При  гласуването  се  проверява  самоличността  на 

гласоподавателя и фигурирането му в списъка,  след което се връща 

документът за самоличност, дава му се  бюлетината и той гласува 

като  упражнява  правото си на  вот  в  тези така  наречени кабинки, 

които виждате. Всъщност това са едни гишета, които са направени 

като върху бюра или маси е  поставен картон – подвижен картон. 

Има  една  химикалка.  Ти  си  сядаш,  зад  теб  минават  хора  докато 

упражняваш правото си на вот – спокойно. Никой не контролира кой 

гласува, как гласува, дали минава някой зад него. В края са, но те са 

две по две. И ако отворите някой от видеозаписите, ще видите, че в 

един момент в секцията се натрупват десетина човека пред бюрото, 

на  което  стои  секционната  избирателна  комисия,  останалите  си 

гласуват. Никой не проследява дали има хора с бюлетини, които да 

упражнят  правото си  на  вот  повече  от  четири,  колкото са  в  тази 

секция изборните кабинки. В другата, в която ни водиха, бяха пет. 
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Никой  не  проверява  дали  гласоподавателят  е  пуснал  гласа  си, 

бюлетината в кутията, не се разписват в списъка. 

В  секционната  избирателна  комисия  са  само  трима.  Както 

виждате, избирателната кутия е  един обикновен кашон, който не е 

запечатан по никакъв начин, не е прозрачен, няма никакви ленти, с 

които да е запечатан. 

В много от случаите нямаше пряка видимост на членовете на 

секционната избирателна комисия към урната. Дали гласуват, дали 

не гласуват, дали си излизат с бюлетината -  никой не ги проверява и 

не ги следи. 

Тази техника,  която се  намира тук,  са  журналисти,  защото 

първата секция,  в която сме снимали, е секцията,  в която гласува 

досегашният  президент  и  от  файловете  можете  да  видите  даже  и 

неговото гласуване. Мисля, че има такъв видеофайл.  (Реплики.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: На мене ми е любопитно как така, като 

няма подпис, контролират кой е гласувал. 

РОСИЦА МАТЕВА: Доколкото аз забелязах, като отчитат…

Ето  го  файлът  120702  –  видеофайл,  на  който  сме  заснели 

гласуването на досегашния президент. И както виждате, той влиза, 

вътре  има  4-5  други  гласоподаватели,  проверяват  ги,  дават  им 

бюлетини, гласуват. Ето тук виждате какво движение е. Докато един 

човек гласува, друг минава зад него, за да отиде да заеме съседното 

бюро. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имаше много журналисти. 

РОСИЦА МАТЕВА: Имаше много случаи, в които има по 4-5 

човека, които да гласуват. Другите пред тях застават и си гласуват, 

7-8 човека чакат да им се дадат бюлетини и беше така в секциите. 

Всъщност в една секция по списък са между 1200 и 1500 избиратели, 

но те имат възможност да упражнят правото си на глас, защото го 

няма  това  изчакване,  което  е  при  нас,  разписване,  вземане  на 

документ…  При  нас  как  е:  намират  ни,  влизаме,  гласуваме  се, 

връщаме се, разписваме се,  вземаме си документа.  Докато за това 

време там 4-5 човека могат да гласуват. (Реплики.)
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  ще  си  позволя  малко 

лични  впечатления.  Имайки  предвид  системата  тук  и  изборния 

процес, бях много впечатлена от това, че хората си влизат свободно, 

излизат си в избирателната секция. Дори и когато ние по случайност, 

без да ни е  предварително включено в програмата, попаднахме на 

гласуването на настоящия президент и евентуално бъдещият, защото 

ни обясниха, че и по резултатите, а и по виждането и разбирането на 

гласоподавателите вероятно той ще бъде и следващият президент на 

Република  Хърватия,  попитах  член  на  Държавната  избирателна 

комисия защо не се подписват, как така и всичко ми беше обяснено с 

една думичка: „Това е вяра в системата, доверие в системата.“ Това 

беше  първото  нещо,  което  ми  обясни  член  на  Държавната 

избирателна комисия. 

Ние проведохме различни  срещи. На самото преброяване на 

бюлетините не можахме да присъстваме, тъй като по същото време 

бяхме в Държавната избирателна комисия на място и не отидохме в 

секция при преброяването, но понеже задавахме въпроси – то беше 

напрегнато, но така откъслечно, доколкото можахме да видим, мен 

лично ме впечатли редът за регистрацията на наблюдателите. 

Попитах  какъв  е  редът,  кой  има  право.  Общо  взето  това, 

което  разбрах  е,  че  те  нямат  кодифициране  на  изборното 

законодателство.  Различни  са  изборните  закони,  които  уреждат 

отделни части от изборния процес и съответно регистрацията някъде 

в някой от законите (не мога да го цитирам, тъй като не ми го казаха 

конкретно) е записано, че Държавната избирателна комисия е тази, 

която определя реда и условията за регистрация на наблюдатели за 

всеки отделен вид избор. И това е само нормативният текст. 

Оттук-насетне  за  всеки  отделен  вид  избор  Държавната 

избирателна  комисия  е  тази,  която  създава  специфични  правила, 

срокове  и  прочие,  като  за  изборите,  които  бяха  на  28  декември 

2014 г., предвид това, че са видели, че има множество заявления за 

наблюдатели,  те  са  ограничили  наблюдателите  като  бройка  за 

избирателна секция.
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Другото,  което  на  мен  лично,  а  и  с  колегата  Матева  като 

обменяхме информация и впечатления, тя вече каза, че избирателите 

не се подписват в избирателните списъци. На въпроса защо не се 

подписват,  освен доверието,  има ли дописване под черта,  както е 

при нас, те казаха, че дописване няма. Даже леко се учудиха на моя 

въпрос,  защото един вид е  недопустимо да има някаква грешка в 

избирателния  списък.  Ако въпреки  това  се  случи и  се  осъществи 

тази минимална възможност, са предвидили в самия изборен ден да 

действат  такива  офиси,  които  да  издават  така  наречения  син 

сертификат  –  удостоверение,  което  позволява  да  си  реализират 

избирателното право в момента.  

И  още  нещо.  Има  снимки,  където  съм  снимала,  понеже 

отказаха или може би не отказаха, но не ни дадоха копие, екземпляр 

на бюлетината.  И също така има,  на хърватски е,  една снимчица, 

която  отразява  всички  секции  в  страната,  включително  и  тези  в 

чужбина,  които  са  90  на  брой.  При  тях  се  гласува  само  в 

дипломатическите  и  консулските  представителства.  И  когато  пък 

някой  не  е  вписан  в  избирателния  списък,  който  също  е 

предварително  съставен  за  гласуването  в  чужбина,  на  него  му  се 

издава зелен сертификат отново от дипломатическите и консулските 

служби.

В  краткия  доклад,  който  сме  ви  представили,  има 

информация за членовете и статута, правомощията  на  Държавната 

избирателна комисия. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Само да  добавя,  че  за  тези избори са 

регистрирани 21 000 наблюдатели при положение,  че  имаше само 

четирима  кандидати.  И  в  един  момент  Държавната  избирателна 

комисия  е  взела  решение  да  ограничи  регистрацията  на  повече 

наблюдатели, тъй като са твърде много за броя на секциите.  Бяха 

взели решение на кандидат в секция да бъдат не повече от двама 

наблюдатели. 

Ние  имахме  с  колегата  Ганчева  такива  стикери  за 

наблюдатели. Техните наблюдатели удостоверяват качеството си с 
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един стикер, който се издава от комисията и се залепя върху дрехата. 

Всъщност това е документът, с който се удостоверява. На въпроса 

ми дали не може всеки да си напечата такъв,  отговорът беше, че 

всъщност материята от която е изработен стикерът – нещо средно 

между хартия и плат, е част от книжата и тя е защитена. 

Другото,  което  исках  да  кажа  е,  че  Държавната  им 

избирателна комисия в деня на изборите не провежда заседания. Ако 

видите  някой  от  последните  клипове,  ние  сме  снимали  вътре  в 

комисията. Около час и половина преди края на изборния ден и до 

края на изборния ден ние повече от два часа стояхме вътре  в залата, 

в  която  заседават.  Вътре  бяха  трима  членове  на  Държавната 

избирателна  комисия.  Едната  е  заместник-председател.  Тя  се 

занимаваше  с  постъпилите  жалби  и  сигнали,  обработваше  ги 

еднолично. За повечето от тях, както тя каза, няма санкция срещу 

действията, за които се оплакват избирателите, така че на практика 

беше много спокойно. Звъняха по телефоните, обясняваха им някои 

неща на въпроси. Бяха затворени предварително секции. Сутринта 

са имали затруднения, тъй като валеше обилен сняг при откриването 

на изборния ден в някои планински секции, но въпреки това не са 

заседавали.  Казаха,  че  заседават  при  изключителни  случаи,  при 

нещо извънредно, което да се случи. Обикновено заседанията им са 

на другия ден след изборния ден, когато обявявах предварителните 

резултати. 

Гласуването  всъщност  става  със  заграждане,  ограждане  на 

номера  на  съответния  кандидат.  Само  това  е  –  няма  знаци,  няма 

нищо. (Реплики.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Погледнах  недействителните 

гласове – бяха много малко. 

РОСИЦА МАТЕВА: Относно недействителните бюлетини – 

ако  не  е  заграден  номер,  ако  е  празна  бюлетината,  тогава  е 

недействителна. Също и ако е заграден повече от един. Огражда се 

номерът и толкова. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги,  за 

обстойния доклад. 

Колеги, преди да закрия днешното заседание на Централната 

избирателна комисия, в моля да погледнете във вътрешната мрежа 

един файл, наречен „Списък на поздравителни картички“. За да не 

изчитам,  това  са  държавни  институции,  председатели  на 

чуждестранни  централни  избирателни  комисии  и  международни 

организации,   областни управители,  общини,  политически партии, 

медии,  посолства,  други  юридически  лица  и  неправителствени 

организации,  които  са  поздравили  Централната  избирателна 

комисия за Новата година. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание в четвъртък, 8 януари 2015 г., 

от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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