
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 158

На 8  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  отваряне  на  запечатано 

помещение в община Русе.

Докладва: Камелия Нейкова

2. Отговор  по  писмо  до  Окръжен  следствен  отдел  – 

Кърджали.

Докладва: Георги Баханов

3.  Искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община 

Лесичово.

Докладва:  Георги Баханов

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на 

Общинската избирателна комисия – Плевен.

Докладва: Румен Цачев

5. Доклад относно участие в конференция в Грузия.

Докладва: Таня Цанева

6. Проект на писмо до  Обществения съвет към Централната 

избирателна комисия.

Докладва:  Таня Цанева

7. Доклади по дела.

Докладва: Росица Матева



8. Доклад  относно  процедурата  за  подбор  на  главен 

счетоводител. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

   Камелия Нейкова

9. Доклади по писма.

Докладват: Румяна Сидерова, Георги Баханов,

Таня Цанева, Ивайло Ивков, 

  Метин Сюлейманов, Севинч Солакова

10. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Александър Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги 

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

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов, 

Владимир Пенев и Йорданка Ганчева.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  преди  да  ви  представя  проекта  на  дневен  ред 

позволете ми две думи. Денят започва под натиска на една тежка 

новина  в  международен  план,  а  именно  терористичната  атака  в 

Париж. Бих искала да изразя нашата съпричастност към болката за 
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убитите и към  цялото общество във Франция, както и подкрепа за 

всички  превантивни  мерки,  които  се  предприемат  подобни 

терористични актове да не се случват в бъдеще.

Колеги,  проектът  на  дневен  ред  е  във  вътрешната  мрежа. 

Имате  ли  предложения  за  изменения  и  допълнения  в  така 

предложения ви дневен ред? Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря. Госпожо  председател, 

ще  помоля  да  ме  включите  в  точка  9  –  доклади  по  писма,  да 

докладвам  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Пазарджик, което е постъпило в оригинал.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Включваме 

Ви, колега Сюлейманов. Други предложения, колеги? Заповядайте, 

колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  точка  „Разни”  предлагам  едно 

допълване на протоколно решение и доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Солакова. Колеги, други желаещи? Не виждам.

Определям за преброител колегата Сюлейманов.

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,    Георги  

Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова).

Колеги,  взимам  повод  от  преброяването,  за  да  кажа,  че 

колегата  Златарева,  колегата  Пенев  и  колегата  Ганчева отсъстват 

поради отпуск, колегата Томов поради заболяване, а другите колеги 

всеки момент ще се присъединят към нас.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Колегата  Андреев  е  служебно 

ангажиран и след това ще дойде.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

допълнението.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте, 

колега Нейкова.

Точка 1. Проект на решение относно отваряне на запечатано 

помещение в община Русе.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  №  НС-05-192  от  29 

декември 2014  г.  е  постъпило  писмо  от  областния  управител на 

област Русе, с което се иска разрешение за отваряне на помещение, 

стая № 617, в която се съхраняват  изборни книжа и материали от 

проведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. В 

същото  писмо  се  искат  и  указания  за  начина  на  процедиране  с 

изборните книжа от изборите на 12 май 2013 г., съхраняващи се в 

това  помещение,  с  цел  предаването  на  Териториално  звено  на 

Държавна  агенция  „Архиви”  в  гр.  Русе  на  документите  с 

историческа  стойност  и  унищожаване на  остатъка  от  бюлетини, 

изборни книжа и други материали.

В днешното  заседание  е  качен  проект  на  решение  по това 

искане.  Искането  е  по  повод  обстоятелствата,  които  преди  малко 

изложих.  Искането  за  отваряне  на  помещение  възниква  по  повод 

необходимост от работни помещения на Областна администрация – 

Русе, включително за нуждите на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от Вик – Русе, 

както и във връзка с архивирането и унищожаването на книжата и 

материалите и от парламентарните избори, произведени на 12 май. 

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК 

достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещението, в което същите се съхраняват, се извършват само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 
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по  чл.  52  от  Наказателно-процесуалния  кодекс  и  по  решение  на 

Централната избирателна комисия.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и точки 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 

2013  г.  на  ЦИК  и  Решение   №  1393-НС  от  6  януари  2015  г. 

Централната  избирателна  комисия  реши:  разрешава  достъп  до 

запечатаното помещение стая № 617 на шестия етаж в сградата на 

Областна администрация – Русе,  в което се съхраняват  изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 

представители  на  12  май  2013  г.,  по  повод  необходимостта  от 

осигуряване на работни помещения на Областна администрация – 

Русе, включително за нуждите на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – 

Русе,  както  и  във  връзка  с  архивирането  и  унищожаването  на 

книжата  и  материалите  от  изборите  за  народни  представители, 

произведени  на  12  май  2013  г.  Достъпът  до  запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да 

се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на 

областния управител представители на областната  администрация. 

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните  протоколи 

съобразно изискванията на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. 

на ЦИК.

По отношение на подлежащите на съхранение, архивиране и 

унищожаване изборни книжа и материали от произведените избори 

на 12 май 2013 г. да се приложи редът съгласно Решение № 1393-НС 

от 6 януари 2015 г.

Решението да се изпрати на областния управител на област с 

административен център – гр. Русе.

Колеги,  искам  само  да  поясня,  че  аз  проведох  разговор  с 

областния  управител  на  област  Русе,  тъй  като  исках  да  уточним 

какво  точно  е  тяхното  искане.  Действително  е  така,  в  това 
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помещение се съхраняват само книжата от парламентарните избори 

от  2013  г.  Искат  да  освободят  помещението,  за  да  се  ползва  от 

Областна администрация, и една част от книжата и материалите да 

се предадат на „Архиви”, друга – да се унищожат, тъй като техният 

срок  на  съхранение  е  изтекъл  предвид произведените  предсрочни 

парламентарните избори през 2014 година.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега, 

докладчик. Колеги, моля за вашите коментари.

Колеги,  в  оперативен  порядък  обсъдихме  отпадането  на 

последното изречение от диспозитива. Виждам, че се обединяваме 

около проекта на решение.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,    Георги  

Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Това е Решение № 1395-НС.

Колеги, който е съгласен това решение да бъде изпратено с 

едно  придружително  писмо  до  областния  управител на  област  с 

административен център гр. Русе, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,    Георги  

Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги,  отиваме  към  точка  втора  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Баханов.
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Точка 2.  Отговор по писмо до Окръжен следствен отдел – 

Кърджали.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, на 18  декември 2014 г. ви докладвах постъпили 

две писма до Централната избирателна комисия – едното с  вх. № 

ЕП-09-124 от 17 декември 2014 г., а другото е с вх. № ЕП-09-125 

също от 17 декември 2014 г. И двете са от Окръжна прокуратура – 

Кърджали,  Окръжен  следствен  отдел,  и  са  адресирани  до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия.  В  същите 

следователят изисква да й предоставим оригиналите от секционните 

избирателни протоколи от изборите, проведени на 25 май 2014 г. за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  от 

секциите, където българските граждани са упражнили правото си на 

глас в гр. Гент, Белгия. Желаят да им се предостави само един лист 

за описаното в писмото лице, което е под № 247. Така също и в с. 

Чакалци, община Джебел, област Кърджали, касаещо същото лице, 

вписано там под № 14. Второ, искат пълните данни на членовете на 

секционните избирателни комисии в гр. Гент, Белгия, и в с. Чакалци, 

община Джебел, а именно три имена, постоянен и настоящ адрес и 

ЕГН. И третото им искане конкретните две лица дали са подавали 

декларация или друг документ, с който са заявили, че ще упражнят 

правото си на глас в чужбина, и желаят да им предоставим заверено 

копие от същите.

Изготвил  съм  отговори,  които  са  качени  във  вътрешната 

мрежа. Ще ви моля да ги погледнете.

И докато ги разглеждате, уважаеми колеги, ви информирам, 

че сме изготвили заверено копие от съответната страница, а не от 

секционния избирателен протокол, както е в искането.  Те явно са 

искали  избирателните  списъци,  тоест  където  съответното  лице  е 

положило  подпис  и  където  е  отбелязано,  че  е  гласувало.  Такова 

ксерокопие  е  направено  и  заверено.  Отделно  заверен  ще  им 
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изпратим  и  протокола  на  секционната  избирателна  комисия  в 

избирателна секция в гр. Гент в Белгия, откъдето са видни имената 

на  членовете  на  секционната  избирателна  комисия,  подписали 

протокола.  А  другите  данни,  колеги,  а  именно  ЕГН,  настоящ  и 

постоянен  адрес,  считам,  че  след  като  изпратим  този  протокол, 

съответния следовател или длъжностното лице, което ни е изискало 

тази  информация,  може да  намери.  А може и  да  им предоставим 

данните,  които  са  ни  дадени  от  Министерството  на  външните 

работи.

Това, което искам да допълня, е: информираме следователя, 

че  копие  от  протокола  на  секционната  избирателна  комисия  в 

избирателната секция в с. Чакалци, община Джебел, както и копие 

от  избирателния  списък  в  същата  секция  може  да  изискат  от 

общинска  администрация  –  Джебел,  тъй  като  при  нас  не  се 

съхраняват  тези  документи.  Там  могат  да  видят  имената  на 

членовете на секционната избирателна комисия в с. Чакалци, както и 

изискания от тях лист, в който се е подписал въпросният господин 

или госпожа.

Ще  допълня  в  писмото,  че  се  изпраща  заверено  копие  от 

протокола, от който са видни имената на членовете на секционната 

избирателна комисия в гр. Гент, Белгия, изпращаме им и единните 

граждански номера с едно пояснение, че за постоянния и настоящ 

адрес могат да се обърнат към ГД „ГРАО”.

И  двете  писма  са  идентични.  Ще  ги  преработим  и  ще  ги 

изпратим, ако нямате други препоръки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  не 

виждам  други  коментари,  подлагам  ан  блок  на  гласуване  двете 

писма с допълненията, направени в зала.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  
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Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева); против – 1 (Севинч Солакова).

Заповядайте за отрицателен вот, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  принцип  когато  един  орган 

получи искане от институция за предоставяне на информация и в 

една част тя не е компетентна и не може да го направи, трябва да 

изпрати до компетентния орган, без да връща обратно преписката до 

адресанта.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със  следваща  точка  от  дневния  ред  –  искане  за  отваряне  на 

запечатано  помещение  в  община  Лесичово.  Заповядайте,  колега 

Баханов.

Точка  3.  Искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в 

община Лесичово.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-10 от 

30  декември  2014  г.  до  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило искане за отваряне на запечатано помещение във връзка с 

прекратяване  пълномощията  на  кмета  на  кметство  с.  Калугерово, 

община Лесичово, област Пазарджик.

Подготвил съм проект на решение, който е във вътрешната 

мрежа.  Докато  го  разгледате,  колеги,  ще  ви  информирам,  че 

постъпилото искане е подписано от Веселина Милкова, заместник-

кмет  на  община  Лесичово,  упълномощена  със  Заповед  № 181  от 

21 ноември.  С  това  искане  желаят  да  бъде  отворено  запечатано 

помещение,  представляващо  стая  от  приземен  етаж  на  сграда  3, 

находяща  се  в  УПИ  13,  квартал  25  по  плана  на  с.  Лесичово, 

определено  за  помещение,  в  което  се  съхраняват  бюлетини, 

екземплярите  от  протокола,  предназначен  за  общинската 

администрация, и останалите книжа и материали от произведените 
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избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република  България, 

общински съветници и кметове в 2011 г.  В същото помещение се 

съхранява  и  печатът  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Лесичово, и материали на магнитен носител.

Мотивът  за  отваряне на  помещението е  посочен:  същото е 

необходимо  с  оглед  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на 

кметство  с.  Калугерово  Сергей  Георгиев  Вачев  поради  смърт. 

Приложено  е  и  препис-извлечение  от  акта  за  смърт,  както  и 

удостоверението за избиране на същия човек за кмет на кметство с. 

Калугерово.

Подготвил  съм проекта  на  решение,  той  е  във  вътрешната 

мрежа.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Две  неща  ми  правят  впечатление. 

Първо, заместник-кметът прави искането при наличие на действаща 

общинска избирателна комисия, чийто мандат съвпада с мандата на 

общинските съвети. Това – първо. Второ, заместник-кметът отправя 

искането,  без  да са  налице данни,  че  в  момента на изпращане на 

писмото и подписването му замества кмета, за което трябва да има 

съответна  издадена  по  надлежния  ред  заповед  от  кмета.  И  на 

следващо  място,  в  помещението,  в  което  се  съхраняват  и  то  е  с 

особен режим на достъп, съгласно Изборния кодекс се съхраняват 

документи,  които  са  част  от  архива  на  общинската  избирателна 

комисия,  което – няма да  кажа,  че  не е  допустимо,  но поне не  е 

целесъобразно.

В  тази  връзка  правя  предложение.  По  принцип  считам,  че 

това решение трябва да се изпрати и на Общинската избирателна 

комисия, защото това е органът, който ще контролира отварянето на 

помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, и 

ще участва при отварянето чрез свои упълномощени членове, да се 
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дадат и указания на Общинската избирателна комисия, както и на 

кмета на общината да осигури съответните условия за съхраняване 

на архива на Общинската избирателна комисия в друго подходящо 

за  целта  помещение,  в  което  ще  се  провеждат  и  заседанията  на 

комисията.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  в  проекта  ми  за  решение  е 

посочено, че достъпът следва да се осъществи присъствието на поне 

трима  членове  от  Общинската  избирателна  комисия  от  различни 

партии  и  коалиции,  определени  с  решение  на  комисията,  и  в 

присъствието  на  определени  със  заповед  на  кмета  на  общината 

длъжностни лица от общинската администрация, както и достъпът 

да  се  осъществи  съгласно  решения  на  Централната  избирателна 

комисия. Не знам доколко е коректно описано и в искането дали там 

се съхранява – доколкото разбрах от госпожа Солакова – единствено 

и само печатът,  който не е  целесъобразно да се съхранява в това 

помещение, а другите – протоколът за общинската администрация и 

т.н.,  мисля,  че  това  е  помещението,  в  което  се  съхраняват.  И 

евентуално само печатът остава.  Или ако има и други материали, 

които са за Общинската избирателна комисия, да бъдат преместени в 

отделно помещение. Ако правилно разбрах становището на госпожа 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, всички документи, които са част 

от текущия архив на ОИК, не трябва да са в това помещение.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: А относно изразеното становище, че е 

подписано  искането  от  заместник-кмета  на  община  Лесичово, 

посочена  е  заповед,  с  която  тя  е  упълномощена.  Ако,  колеги, 

намерим за необходимо да се изиска тази заповед, за да установим 

дали към датата на подписване на искането госпожа Милкова може 

да подписва и да прави такива искания, няма проблем.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Баханов, при доклада не стана 

ясно,  че има издадена заповед и съгласно тази заповед госпожата 

замества кмета на общината. Това е достатъчно. И не съм казала да 

се изиска самата заповед.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

питания по проекта на решение на колегата Баханов? Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  При  подписа  или  някъде  отделно 

записан ли е номерът на заповедта?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава няма какво да изискваме, щом 

е написано. Няма да проверяваме всичко. След като има заповед тя 

да замества кметът, и да не е била към този момент заместник-кмет, 

значи има решение на общинския съвет. Ние няма да разследваме 

цялата работа на общинския съвет. Цитирана ни е заповед, цитиран 

ни е номер и дата на заповедта, това за нас е достатъчно.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

питания? Който е съгласен с така предложения проект за решение от 

колегата Баханов, моля да гласува.

Гласували  14 членове на ЦИК: за -  13 (Мария Мусорлиева,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева); против – 1 (Севинч Солакова).

Това е Решение № 1396.

Заповядайте, колега Солакова, за отрицателен вот.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  предложих  и  гласувах 

против,  защото считам,  че  това  решение следва  да  се  изпрати  на 

Общинската избирателна комисия. Тя трябва да бъде уведомена, за 
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да  може  да  си  организира  работата  –  да  проведе  заседание,  да 

упълномощи  членове,  ако  няма  такива.  Но  дори  да  има 

упълномощени членове, които по време на мандата изпълняват тези 

функции по Решение № 1098 на Централната избирателна комисия, 

Общинската  избирателна  комисия  трябва  да  е  уведомена  за 

наличието, а не кметът на общината да организира цялата процедура 

и да привика,  както обикновено се случва,  ако не сме адресирали 

решението до Общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Баханов, 

заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Взимайки повод от отрицателния вот, 

правя предложение да гласуваме да се изпрати това решение както 

на община Лесичово, така и на Общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  възражения, 

колеги,  да  изпратим  решението  и  на  Общинската  избирателна 

комисия с указанията по предложение на госпожа Солакова? Няма 

възражения.  Обединяваме  се  около  това  предложение,  прието  от 

колегата докладчик.

Господин Цачев, Заповядайте.

Точка  4.  Доклад  относно  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Плевен.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря,  уважаема  госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-8 

от  7  януари  2015  г.  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  на 

членове  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Плевен,  относно 

проведено  заседание  на  5  януари  2015  г.  Необходимостта  от 

провеждане на това заседание е във връзка с наше Решение № 1387 

от  16 декември 2014 г.  във връзка  с  отваряне на  помещението,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори  на  23  и  30  октомври  2011  г.  Заседанието  е  проведено  на 
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5 януари 2015 г.,  като са  присъствали  24 членове  на  Общинската 

избирателна  комисия  и  е  взето  решение,  с  което  се  определили 

членове,  които да присъстват  при отваряне на помещението,  след 

което  да  извършат  необходимите  действия  по  оформяне  на 

протоколите и неговото запечатване.

Считам, че са налице законовите изисквания за изплащане на 

възнаграждението  по  направеното  искане,  което  предлагам  да  се 

изплати на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс. Към искането 

е  приложен протокол  от  заседанието  на  Общинската  избирателна 

комисия от 5 януари 2015 г.  и списък на присъствали членове на 

това заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цачев. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,    Георги  

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги, продължаваме  с точка пета от дневния ред – доклад 

относно участие в конференция в Грузия. 

Колеги,  докато  получим  пълна  информация  относно 

конференцията,  отлагаме  тази  точка  от  дневния  ред  за  следващо 

заседание.

Продължаваме  със  следваща  точка  –  проект  на  писмо  до 

Обществения  съвет  към  Централната  избирателна  комисия. 

Заповядайте, колега Цанева.

Точка 6. Проект на писмо до Обществения съвет към ЦИК.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа е 

качен проектът на писмо. Предполагам, че ще има допълнения, тъй 

като  съм  написала   в  много  телеграфен  стил  поканата  до 

Обществения  съвет  за  съвместно  работно  заседание.  Така  че,  ако 

може да го погледнете и приемам всякакви предложения.

Госпожа  Алексиева  предложи  едно  много  добро 

допълнение –  след  „въпроси”  да  добавим  „и  механизми  на 

взаимодействие”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточняваме се, че 

часът  ще  бъде  13,30  ч.,  ще  добавим  „и  механизми  на 

взаимодействие”. Други корекции? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложеното  ни  писмо 

ведно с направените корекции в зала, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,    Георги  

Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева).

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади 

по дела. Докладчик е колегата Матева.

Точка 7. Доклади по дела.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докато  ви  докладвам  две 

определения от Върховния административен съд,  ви предлагам да 

отворите папка с инициали „РМ” и да се запознаете с документите 

по нея. След това ще ви докладвам по тази папка.

Докладвам  ви  определение  на  Върховния  административен 

съд № 15363 от 17 декември 2014 г. с вх. № ЕП-0801 от 8 януари 

2015 г. Определението е постановено по административно дело № 

13422  от  2014  г.  То  е  по  молба  за  отмяна  на  влязло  в  сила 

определение, подадена от Николай Петров Гацев като пълномощник 
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на коалиция „Синята коалиция”. Определението е, че се оставя без 

разглеждане  молбата  за  отмяна  на  влязлото  в  сила  протоколно 

определение.

Следващото определение на Върховния административен съд 

е  по  същото  искане  на  Николай  Петров  Гацев  по  друго 

административно дело, а именно № 13459 от 2014 г. Определението 

е с № 15453 от 18 декември 2014 г., входящият номер в ЦИК е ЕП-

08-2  от  8  януари  2015  г.  Диспозитивът  е  същият  –  оставя  без 

разглеждане молбата за отмяна на влязло в сила определение. Само 

припомням,  че  определенията,  чиято  отмяна  се  иска,  бяха  по 

образувани  дела  по  жалба  на  Николай  Гацев,  твърдящ,  ще 

представлява „Синята коалиция”, срещу решенията на Централната 

избирателна  комисия  за  назначаване  на  районни  избирателни 

комисии за изборите за Европейски парламент.

Докладвам ви тези две определения за сведение. Те ще бъдат 

приложени към съответните преписки по делата.

Сега  ви  докладвам  постъпила  в  Централната  избирателна 

комисия покана за доброволно изпълнение с вх. № ЦИК-00-5 от 7 

януари 2015 г. Поканата за доброволно изпълнение е изпратена от 

Кънчо Петков Бонев, който е от гр. Варна. Заедно с поканата ни е 

изпратен  оригинал на  изпълнителен  лист  № 6543 от  22 декември 

2014 г., който е издаден на основание влязло в сила решение № 2635 

от 17 януари 2014 г. по административно дело № 1051 от 2014 г. по 

описа на Административен съд – гр. Варна. Решението е влязло в 

сила и като такова подлежи на изпълнение.

С това решение Централната избирателна комисия е осъдена 

да  заплати  разноските  по  производството,  присъдени  в  полза  на 

Кънчо Бонев, които са в размер на 310 лева – 10 лева е държавната 

такса, 300 лева е адвокатският хонорар.

Аз намерих в сайта на административния съд решението и 

съм го качила във вътрешната мрежа, за да може да се запознаете с 
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него.  Централната  избирателна  комисия  не  е  страна  по  това 

административно  производство,  делото  е  образувано  по  жалба  на 

Кънчо Бонев срещу мълчалив отказ първоначално за предоставяне 

на  обществена  информация,  тоест  той  е  поискал  от  Общинската 

избирателна комисия – Варна, да му предостави по Закона за достъп 

до  обществена  информация  копия  от  всички  решения  на 

Общинската избирателна комисия от април 2013 г. до май 2013 г., 

които са свързани с частичния избор за кмет на община Варна. Този 

мълчалив  отказ  е  обжалван  по  реда  на  Закона  за  достъп  до 

обществена информация пред Административен съд – Варна, като от 

мотивите на решението се установява, че в кориците на делото се 

съдържа  и  изричен  отказ,  който  е  подписан  от  председателя  на 

Общинската  избирателна  комисия,  за  предоставяне  на  тази 

информация. 

Ако  се  запознаете  с  цялото  решение,  ще  установите,  че 

всъщност  периодът,  за  който  са  искани  решенията  и  тази 

информация, касае период, в който е действал предходният Изборен 

кодекс. Докато в мотивите на съдебното решение съдът изцяло се 

позовава  на  нормите  на  сега  действащия  Изборен  кодекс, 

включително  с  твърдението,  че  тези  решения  би  трябвало  да  се 

намират  на  интернет  страницата  на  Общинската  избирателна 

комисия.  Това  обаче  в  случая  не  е  важно  за  нас,  тъй  като 

Централната избирателна комисия,  от една страна,  не е страна по 

делото, а е осъдена, тъй като съдът е приел, че като първостепенен 

разпоредител  с  бюджет  би  трябвало  Централната  избирателна 

комисия да бъде осъдена.

Аз  мисля,  че  не  можем  да  обжалваме  разпореждането  за 

издаване  на  изпълнителен  лист,  защото  така  или  иначе,  той  е 

издаден въз основа на влязло в сила съдебно решение, в което ние не 

сме участвали, и ви предлагам да пуснем молба за отмяна на влязло 

в сила решение до Върховния административен съд, съответно да 
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обосновем искането ни, за да можем да встъпим в производството. 

Предлагам това искане да бъде на основание чл. 239, ал. 1, т. 5 от 

Административно-процесуалния кодекс, а именно като страна, която 

е възпрепятствана да участва в производството по делото. Защото 

решението на Административен  съд – Варна,  не е  обжалвано и е 

влязло в сила. Общинската избирателна комисия е била страна по 

делото, взела ли е участие или не е, не мога да кажа, тъй като нямам 

достъп до протоколите от съдебни заседания на Административния 

съд.  Можем  да  изискаме  тази  информация  от  Общинската 

избирателна комисия, защото тя така или иначе има мандат, който е 

със  срока  на  избор  на  общинския  съвет  и  може  да  ни  бъде 

предоставена  тази  информация.  Но  аз  ви  докладвам  всички  тези 

неща,  за  да  преценим  как  да  действаме  –  дали  да  предвидим  в 

следващия  бюджет  тези  средства  или  да  искаме  отмяна  на  това 

съдебно решение, каквото е моето лично мнение като докладчик.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

детайлния доклад. Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз изцяло подкрепям докладчика, че 

следва  да  подадем  молба  за  отмяна  на  влязлото  в  сила  решение. 

Налице  са  всички  основания  в  Административно-процесуалния 

кодекс да направим това искане, то е и в наша вреда. Ние не сме 

призовавани  и  не  сме  участвали  като  страна  на  делото.  Няма  да 

коментирам професионализма на колегите, които са си позволили да 

осъдят субект, който не е страна в едно производство, за заплащане 

на  разноски,  както  и  няма  да  коментирам  професионализма,  че 

колегите не са си направили труда да прочетат, че след всеки избор 

всички  решения,  документи  и  др.  на  общинските  избирателни 

комисии се  предават  на  архив  в  общинската  администрация  и  са 

решили, че е без значение, че искането не е направено към органа, в 

който  се  съхраняват  тези  документи,  ерго  Общинската 

администрация  –  Варна,  а  е  опосредено  чрез  Общинската 
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избирателна комисия,  която няма никакви права към този момент 

към съхраняваните под отговорността на кмета на общината изборни 

книжа и материали за конкретния избор, за който е било искането за 

публична информация. Останалото го каза и колегата Матева – че се 

позовават на действие на нормативен акт, който не е бил приет към 

момента на произвеждане на частичните избори за кмет на община 

Варна.

Затова ви предлагам една група да направим една молба и да 

я предложим на Комисията за одобрение и да я внесем възможно 

най-бързо във Върховния административен  съд за  отмяна на това 

влязло в сила решение. И можем да направим искане за спиране на 

изпълнението  на  определението  за  разноските,  което  е  част  от 

решението. То си има самостоятелно действие и си е осъдително. 

Ние  не  спираме  решението,  което  не  е  осъдително,  ние  спираме 

действието на определението за разноските. И това определение ще 

стопира и едно бъдещо изпълнение, насочено към нас, след като е 

спряно изпълнението на осъдителния титул в частта за разноските.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложението, 

което направи колегата Матева и което беше подкрепено от колегата 

Сидерова, е да се обединим днес принципно, че ще искаме отмяна на 

влязло в сила решение, а след това ще се подготви и молбата, която 

ще влезе  в  заседание  и  ще  я  разглеждаме  в  детайл.  Поради тази 

причина,  колеги,  подлагам на  гласуване дали взимаме принципно 

решение да искаме отмяна на влязло в сила решение.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,    Георги  

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

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).
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Колеги, за следващо заседание ще включа съответната точка 

в дневния ред.

Продължаваме  със  следващата  точка  –  доклад  относно 

процедурата  за  подбор  на  главен  счетоводител.  Моля  малката 

работна група да представи резултатите.

Точка 8.  Доклад относно процедурата за  подбор на главен 

счетоводител.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  ще  започна,  но  ще  помоля 

колегите да ме допълнят, като продължат. На работното заседание 

на Централната избирателна комисия, проведено на 6 януари 2015 г., 

поехме ангажимент колегите Росица Матева, Камелия Нейкова и аз 

да  прегледаме  всички  документи,  които  ни  бяха  представени  от 

председателя на Комисията на редовното заседание на същата дата, 

във  връзка  с  процедурата  за  подбор  на  главен  счетоводител  в 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Вътрешните правила за трудовия ред 

в Централната избирателна комисия от 15 юли 2014 г., изменени и 

допълнени  с  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия  от  11  ноември  2014  г.,  трудовите  правоотношения  със 

служители  от  администрацията  възникват  след  провеждане  на 

процедура,  която  се  определя  с  решение  на  Централната 

избирателна комисия. В целия този процес, който започна още след 

приключване на изборите за народни представители на 5 октомври 

2014  г.,  ние  вече  няколкократно  потвърждаваме  протоколното 

решение  тази  процедура  за  подбор  на  главен  счетоводител  да  се 

проведе,  като  се  обяви  вакантната  длъжност,  поканят  се 

потенциални  кандидати  за  явяване  в  този  подбор,  определят  се 

документите,  които  трябва  да  бъдат  подадени,  изискванията,  на 

които трябва да отговарят кандидатите, и тази процедура да включва 
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тест  и  интервю.  Разбира  се,  остава  възможността  самият  тест  да 

включва и изпълнение по практическа задача.

Прегледахме проекта на заповед, който беше изготвен още в 

края  на  миналата  година,  и  проекта  на  обявление.  Днес  ви 

докладваме  точно  този  проект  на  обявление  за  обявяване  на 

процедурата  за  подбор  за  заемане  на  длъжността  главен  и  тази 

справка  трябва  да  е  публикувана  във  вътрешната  мрежа.  Ние  с 

колегите  Росица  Матева  и  Камелия  Нейкова  сме  нанесли 

съответните  корекции  и  сме  направили  допълненията  в  проекта, 

представен от госпожа Алексиева на 6 януари.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля запознайте 

се с проекта на обявление.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз ще се върна в началото. Имам 

известни  резерви  да  поставяме  две  изисквания  по  отношение  на 

професионалния  опит  и  на  изискването  за  опит  като  главен 

счетоводител.  Считам, че съвсем спокойно можем да поискаме да 

има определен брой години на длъжност главен счетоводител или на 

ръководна длъжност в съответна професионална област,  като това 

понятие „съответна професионална област” мисля, че трябва в скоби 

да бъде дадено примерно какво имаме предвид. Иначе това е едно 

малко общо понятие и човек би се зачудил какво е това ръководна 

длъжност  в  професионалната  област.  При  това  положение  ще 

отпадне и дебатът десет години професионален опит, но за да има 

той десет години професионален опит или седем години, за да стане 

главен счетоводител след това колко години трябвало да бъде като 

оперативен или като старши, младши или какъвто е счетоводител. 

Мисля, че напълно достатъчно е като кажем толкова години главен 

счетоводител  или  ръководна  съответна  длъжност  с  някакво  най-

общо пояснение.
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В четвъртия раздел гледам „Кратко описание на длъжността”. 

Предлагам  ви,  ако  искате,  почти  е  готова  и  длъжностната 

характеристика, а това е взето от нея, описанието на длъжността не е 

свързано с Изборния кодекс, Закона за референдумите, местните и 

т.н,  както  и  завършването  с  поставянето  на  втори  подпис  в 

качеството на главен счетоводител – това е изискване по Закона за 

публичните финанси и то е нормативно определено изискване и така 

някак си стои несериозно в едно такова обявление. Та ви предлагам 

четвъртия раздел специално да не го разискваме в момента, но като 

видим и длъжностната характеристика, от нея да вземем есенцията, 

най-важното в задълженията на тази длъжност.

В петия раздел, точка първа, казваме подбор по документи, 

етапи за провеждане, кандидати, които не отговарят на изискванията 

за  заемане  на  длъжността  по  раздели  1  и  2,  не  се  допускат  за 

участие.  Добре,  ама Раздел 2 говори за компютърна грамотност и 

работа  със  счетоводни  програми.  По-надолу  в  документите  ние 

казваме  в  Раздел  1  как  се  доказва  опитът,  какви  документи  да 

представи – ясно. Но Раздел 2 за тези компютърни програми и след 

като ние го поставяме като условие, че няма да го допуснем в този 

конкурс, подбор или както го наричаме, а ние не искаме абсолютно 

нищо в тази посока, как установяваме той дали може или не може да 

работи с тези програми. Или го махаме, или го казваме, че това е 

препоръчително  изискване,  което  ще  бъде  отразено,  оценено  от 

комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинявайте,  господин 

Цачев,  но по  този въпрос  колегата  Матева  иска  да  поясни,  за  да 

продължите след това.

Колега Матева, имате думата.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  мисля,  че  е  много  ясно 

записано,  това не са задължителни изисквания,  те  са специфични, 

които са допълнителни. И доказването им става с документи по реда, 
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който е указан, но липсата на тези документи не означава,  че ще 

бъде  отстранен  кандидат.  Това  е  само  допълнително  изискване, 

което дава някакво предимство. А дали ще бъде отчетено и как ще 

бъде отчетено, е преценка на комисията.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ясно,  разбрахме.  Да,  това  го  казваме  в 

Раздел 2, но вижте Раздел 5, т. 1, казва: не се допуска до участие.

РОСИЦА МАТЕВА: Това е останало по грешка.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Разбрахме се.  И в точка 2 същевременно 

казваме „въпросите на теста  са затворени”.  Чух колегата  Нейкова 

спомена по-скоро за отворени въпроси да включва тестът, отговор 

по въпрос нещо по отношение на Изборния кодекс или такива. Да 

помислим дали няма да  се  получи един разнобой,  казвайки че  са 

затворени, а същевременно в теста да има и отворени въпроси.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Всички въпроси са затворени!

РУМЕН ЦАЧЕВ: Добре, може да не съм разбрал.

В  точка  6,  първа  подточка,  заявление  свободен  текст, 

адресирано чрез председателя до Централната избирателна комисия. 

Малко странно ми звучи. Заявлението е до Централната избирателна 

комисия и ще бъде разгледано, просто не е коректно изписано, няма 

как, „чрез” все едно от един орган към друг орган и т.н.

Това са ми основните бележки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Виждам, че горе-долу се обединяваме и 

правя  предложение  размерът  на  първоначалното  основно  трудово 

възнаграждение да е 1700 лева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък  обсъдихме  това  обявление  за  процедура  по  подбор  за 

заемане  длъжността  главен  счетоводител.  Колеги,  в  така 

предложените ни обявление бяха направени следните допълнения:
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В  Раздел  5,  точка  2,  „решаване  на  тест  и  казус”;  в 

пояснителния  текст  „тестът  и  казусът”,  като  изречение  второ  от 

пояснителния  текст  към  точка  2  на  Раздел  5  отпада  и  друго 

изречение  казва  „Оценява  аналитичната  компетентност  във 

финансовата  сфера”.  И  накрая,  колеги,  казваме,  че  методиката  за 

оценка  на  резултатите  от  участието  в  процедурата  по  подбор  ще 

бъде  съобщена  на  кандидатите  преди  провеждането  на  теста.  И 

следващо допълнение, в Раздел 13, сумата е 1700 лева.

Други допълнения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

обявление ведно с допълненията, направени в зала, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев,   Георги  

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

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

Сидерова, Таня Цанева).

Колеги,  в оперативен порядък обсъдихме в кои издания да 

бъде публикувано това обявление. Предложенията са в. „Труд”, в. 

„24 часа” и в. „Капитал дейли”, след публикацията в които да качим 

информация в нашата интернет страница.

Други предложения? Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев,   Георги  

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

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

Сидерова, Таня Цанева).

Колеги,  пояснение  за  протокола.  След  като  бъде  обявена 

процедурата в нашата интернет страница, от този момент започват и 

да текат сроковете съобразно това обявление.

С това тази точка от дневния ред е изчерпана.
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Продължаваме  със  следваща  точка  –  доклади  по  писма. 

Първи докладчик е колегата Сидерова.

Точка 9. Доклади по писма.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моят доклад е само за сведение. С вх. 

№ ЕП-09-1 от 6 януари 2015 г. е постъпило постановление за отказ 

за  образуване  на  досъдебно  производство,  издадено  от  районния 

прокурор на гр. Елхово, във връзка с изпратена от нас проверка за 

двойно гласуване на лица в община Болярово – там, където беше 

куриозният случай шест лица в 19-а секция, които по три пъти бяха 

вписани в допълнителната страница на избирателния списък. Оказа 

се, че грешката е същата, както и на територията на Кърджалийски 

избирателен  район –  веднъж лицето  е  гласувало  само за  себе  си, 

следва случая на опис всъщност лицето е било придружител на още 

двама  гласоподаватели,  които  са  имали  право  да  гласуват  с 

придружител.

Районният прокурор е приел, че не е налице престъпление по 

чл. 168 от Наказателния кодекс, което е правилно. Това е още един 

пример  да  се  направят  съответните  изводи  по  подготовката  на 

секционните  избирателни  комисии  и  това,  което  обсъждахме  в 

работни  групи,  че  трябва  да  се  предложи  някаква  нова  законова 

уредба за предварителна подготовка и лицензиране на членовете на 

избирателните комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова.  Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, проектът на отговора 

на  писмо  е  във  вътрешната  мрежа.  Имаме  писмо  от  Столична 

дирекция  на  вътрешните  работи,  Трето  районно  управление  – 

Полиция.  Желаят  да  им  бъде  предоставена  информация  относно 

подписка  за  регистрация  на  Българска  национално-патриотична 
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партия, кога и от кого е внесена същата, има ли предоставена такава, 

как  е  предоставена  –  на  електронен  или  на  хартиен  носител  и 

заверено копие от стр. 65 за фигуриращо лице. Искат трите имена, 

ЕГН, адрес за призоваване, телефон и други установъчни данни на 

физическото лице, което е предоставило подписката.

Проектът  ми за  отговор  е,  както ви казах,  във  вътрешната 

мрежа.  Моля  да  го  погледнете.  Подготвен  е  заедно  със  заверени 

копия  от  регистъра  на  партиите  и  коалициите,  заявлението  и 

заверено копие от съответната страница.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля да гласуваме 

така  направеното  предложение  от  колегата  Баханов.  Който  е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували  13 членове на ЦИК: за -  13 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,    Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева).

Заповядайте, госпожо  Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-00-2 от 5 

януари  2015  г.  за  сведение  ви  докладвам   информация  от 

Обединения  национален  демократичен  фонд.  Информират  ни,  че 

имат 19 свободни работни позиции към фонда. Интересното тук е не 

толкова това, колкото че пише, че фондът осъществява около 500 

проекта  годишно с  около 110 държави.  Затова  освен за  сведение, 

предлагам,  ако  не  възразявате,  да  го  предложим  за  сведение  на 

Обществения съвет, ако те имат някакъв интерес към това.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, остава за сведение. 

Продължете, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  качен 

проектът  на  писмо  до  Асоциацията  на  европейските  изборни 

администрации.  В  проекта,  който  съм  подготвила,  искаме 
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информация относно проекти в сферата на изборните процеси в 2015 

г.  Адресирала  съм  го  до  Асоциацията,  но  впоследствие  имах 

възможност  да  вляза  в  сайта  и  предлагам  да  го  адресираме  до 

Секретариата и до проджект мениджъра д-р Боднър.

Колеги, по телефона ми се обадиха от Националния съвет на 

БСП с молба да им предоставим Бюлетина за местни избори 2011 г. 

Надявам  се,  че  има  такава  възможност  и  не  е  проблем  да  го 

направим.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да,  можем  да  го 

предоставим и на други централи, ако желаят, разбира се. Колеги, 

нямате възражения, нали? Чудесно!

Следващият докладчик е колегата Ивков. Заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  ви  две  писма  от 

Комисията за защита на личните данни. Едното е с вх. № ЕП-23-2 от 

5  януари  2015  г.,  с  което  се  иска  да  предоставим  съответните 

страници,  където  се  съдържат  личните  данни  на  лицето  Христо 

Сотиров Куманов в списъка на Съюза на комунистите. Предлагам ви 

да ги представим. Виждате придружителното писмо във вътрешната 

мрежа,  като ви моля само да  допуснем една авторедакция  –  след 

2014  г.  да  напишем  „ведно  с  електронния  носител,  където  се 

съдържат  данните  на  лицето”  или  „и  електронния  носител…”, 

защото го искат и няма пречка да им го предоставим.

Второто  писмо  е  идентично,  само  че  касае 

Националистически  партии  на  България  и  жалби  от  девет  лица. 

Предоставяме им всичко, като обясняваме в писмото, че на едно от 

местата няма лице с такъв ЕГН. Всичко е описано в писмото. И не се 

съобразяваме с изискването да анонимизираме данните на другите 

лица,  защото  сме  взели  протоколно  решение  в  това  отношение 

миналата година.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Сюлейманов. Заповядайте, колега.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, 

докладвам  ви  за  сведение  получен  в  Централната  избирателна 

комисия оригинал на искане от Общинската избирателна комисия – 

Пазарджик,  във  връзка  с  което ние вече  имаме взето  Решение № 

1391-ПВР/МИ  от  18  декември  2014  г.  Предлагам  да  приобщим 

оригиналът към преписката с взетото решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Остава 

за сведение.

Следващ  докладчик  в  тази  точка  е  колегата  Солакова. 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

допълнение на протоколно решение от 18 декември 2014 г. в частта 

относно  списъка  на  стенографите,  които  са  подпомагали 

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите 

за  Европейски  парламент  и  за  народни  представители  и  в  частта 

относно размера на сумата, която да се изплати с оглед на отличното 

изпълнение на функциите по гражданските договори - името на Мая 

Георгиева  Станкова  просто  е  пропуснато  на  18  декември  -  за  12 

заседания в размер на 325 лева.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, 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, Камелия  
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Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-03-

1  от  7  януари  2015  г.  Това  е  писмо  от  главния  секретар  на 

Министерския  съвет  във връзка  с  потвърждаване  за  наличието на 

ползвано  имущество,  собственост  на  Министерския  съвет.  Във 

връзка с извършване на годишна инвентаризация в администрацията 

на  Министерския  съвет  и  съобразно  Вътрешните  правила  на 

Министерския  съвет  за  извършване  на  инвентаризацията  те  се 

нуждаят  от  потвърдително  писмо  от  Централната  избирателна 

комисия, че в момента при нас се намират 14 броя стелажи, които са 

ни предоставени за ползване. 

Аз  ви  предлагам  на  този  етап  да  възложим  на 

администрацията да се извърши проверка, дотолкова доколкото те са 

получени за ползване, и да ги опишем конкретно, а гласуването да 

бъде на следващото заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  по  принцип  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-1 

от  7  януари  2015  г.  Член  на  Сметната  палата,  ръководител  на 

Отделение  шесто,  ни  изпраща  писмо,  с  което  изисква  да  се 

предостави информация относно разходваните средства за медийни 

пакети,  предоставени  на  участниците  в  горепосочените  избори,  а 

именно на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. 
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Предлагам да изпратим такава изготвена справка от счетоводителя в 

администрацията на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

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,  Камелия  

Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам ви писмо вх.  № 

ЦИК-02-1  от  8  януари 2015 г.  от  главния  секретар  на  Народното 

събрание  във  връзка  с  отстраняване  на  щети,  нанесени  от 

настъпилата на 12 юли 2014 г. авария в ползваните от Централната 

избирателна комисия помещения 68, 70, 72, 74, 76 и 76а. Искат да ги 

информираме за подходящо време, в което да бъде извършен оглед 

на вещи лица и последващ ремонт от фирмата изпълнител.

Предлагам ви принципно да одобрим изпращането на такава 

информация,  която,  разбира  се,  може  да  бъде  предоставена  и  в 

оперативен  порядък.  Важното  е  да  имаме  съгласието  дори  да 

отсъстват колеги, при уточняване на ден и час съответните стаи да 

бъдат отключени, за да може да не се възпрепятства изпълнението 

на техния договор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,  Камелия  

Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария  
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Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви едно писмо за сведение 

и в същото време ми се иска да го имаме предвид в по-нататъшната 

дейност на Комисията. Това е вх. № МИ-15-2 от 5 януари 2015 г. 

Получено е по електронната поща, не е подписано, анонимно е, но 

ви  го  докладвам  с  оглед  на  това,  че  съдържа  предложение 

изплащането  на  възнагражденията  на  членовете  на  секционните 

избирателни комисии да бъде извършвано по банков път, за да няма 

проблеми при получаването им и да не се налага да се съобразяват с 

работното време на общините и кметствата.

Доколко  това  е  възможно,  доколко  е  целесъобразно,  бих 

искала да го обсъждаме, когато се приема решението за определяне 

на възнагражденията, както и методиката и начина на изплащането 

им.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Не 

виждам.  Аз  подкрепям  така  направеното  предложение  за 

предстоящи избори да обсъдим, когато му дойде времето.

Колега, продължете със следващия си доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо,  което  пристигна  преди  малко  в  Централната  избирателна 

комисия,  но тъй  като  е  със  срок 9  януари и  тъй  като  считам,  че 

нямаме друго задължение,  освен да съгласуваме или да направим 

бележки,  това  е  по  проекта  на  постановление  за  изпълнение  на 

държавния бюджет. Всички материали, включително писмо с вх. № 

ЦИК-00-7 от 8 януари 2015 г. от Министерството на финансите, и 

всички придружаващи материали, които са на технически носител, 

са публикувани във вътрешната мрежа, за да можем да се запознаем 

с тях. Знаете, в началото на годината се приема постановление на 

Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет, с което се 

определят конкретни задължения и отговорности на разпоредители с 
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бюджет  при  изпълнението  на  бюджета,  както  и  необходимата 

информация,  включително  с  посочване  на  сроковете,  които 

трябва да се спазват от първостепенните разпоредители с бюджета.

Допълнително  от  предишни  години  се  предвижда 

първостепенните  разпоредители  с  бюджет  да  разработят  мерки  за 

оптимизиране на разходите за персонал до размерите, утвърдени с 

годишния Закон за бюджета и в срок до 28 февруари да се внесат в 

Министерския  съвет  при  необходимост  промени  в  съответните 

устройствени  правилници.  Тук  става  въпрос  за  първостепенни 

разпоредители  с  бюджет  министерства.  Вътрешните  одитори  в 

бюджетните  организации  по  Закона  за  държавния  бюджет  на 

Република  България  за  2015  г.  да  извършват  преимуществено 

одитни  ангажименти  на  ефективността  на  публичните  разходи  в 

съответната организация.

И  тъй  като  Централната  избирателна  комисия  все  още  не 

прави и  няма програмен формат на  бюджета  (тези разпоредители 

имат  допълнително  като  задача  да  представят  конкретизирани 

показатели  по  отделните  бюджетни  програми  за  2015  г.  по 

бюджетите си), ние предлагам да изпратим писмо до министъра на 

финансите, че съгласуваме без бележки проекта на постановление за 

изпълнение на държавния бюджет за 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,  Камелия  

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

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).
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 СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да се предостави 

цялата  преписка,  включително  и  след  обнародване  на  приетото 

постановление,  счетоводителят  и  всички  други  лица,  които 

подпомагат  счетоводната  дейност  на  Централната  избирателна 

комисия,  да  се  запознаят  със  сроковете  и  да  ни  предоставят 

регулярно  информация  за  изпълнението  на  бюджета  и  на 

постановлението  на  Министерския  съвет  за  изпълнение  на 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,  Камелия  

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

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колеги, продължаваме с точка „Разни”.

Точка 10. Разни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължавам с 

мои доклади. 

На първо място, във вътрешната мрежа е качена справка за 

платения годишен отпуск след всички корекции, нанесени от колеги. 

Моля  да  се  запознаете  и  ако  имате  последни  корекции,  да  ги 

нанесете при госпожа Богданова.

На второ място,  бих искала да ви информирам, че с  вх.  № 

ЦИК-11-1  от  7  януари  2015  г.  лицето  Тодор  Михайлов  Минев  е 

подало документи за евентуално вакантни позиции в Централната 

избирателна комисия. Представям ви го за сведение. Ще предоставя 

тази  информация за  база  данни с  евентуално такива  потенциални 

кандидати, дотолкова доколкото длъжността, за която лицето търси 
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възможности,  е  техническа,  а  ние  такива  конкурси  или  такива 

процедури не сме обявявали.

Колеги, на следващо място, картички по случай Нова година 

продължават да се получават. Следващата седмица в заседанието ще 

ви представя обновен списък.

И последно,  колеги,  както знаете,  сключихме два  договора 

№ 242 и № 243 от 19 декември 2014 г. с лицата Милена Валериева 

Станишева, съответно Илияна Ангелова Велчева по повод 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, материални запаси, 

парични  средства  и  разчетите,  съдействие  при  анализа  и 

верификацията на счетоводните сметки и справките от счетоводния 

софтуер  със  счетоводните  документи.  Както  на  предходното 

заседание  ви  информирах,  във  вчерашната  мрежа  качих  техния 

доклад относно изпълнение на дейностите по сключените договори. 

Надявам се, сте се запознали с този доклад.

Отделно  съм  публикувала  във  вътрешната  мрежа  и  едно 

предложение  от  госпожа  Илияна  Велчева  и  госпожа  Милена 

Станишева  с  оглед  обема  на  счетоводната  документация, 

трудоемкостта  при  анализа  и  оперативното  осчетоводяване,  двете 

дами предлагат да се измени размерът на възнаграждение за всеки 

договор със 750 лева и удължаваме на срока до 17 февруари 2015 г. 

В същата докладна те са изредили – без първата функция – седем 

нови дейности, които считат, че трябва да бъдат извършени, за да 

може  нашият  годишен  финансов  отчет  да  съответства  на  всички 

изисквания,  като  за  тези  дейности  те  предлагат  да  поемат  да  ги 

изпълнят  и  предлагат  допълнително  два  договора  със  срок  до 

17 февруари 2015 г. и размер на възнаграждение 1200 лева на лице.
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Колеги,  аз  ви  предлагам  да  анексираме  така  сключените 

договори с анекс,  в който да допълним предмета на договора със 

съответните  седем  дейности  и  увеличим  възнаграждението  така 

както е предложено, включително да удължим срока на договорите 

до 17 февруари 2015 г.

Колеги, имате ли коментари, възражения? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  15 членове на ЦИК: за -  13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,    Георги  

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

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,    Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова); против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).

Колеги,  позволете  ми  да  докладвам  от  името  на  колегата 

Цанева, тъй като я няма в момента в залата, във вътрешната мрежа 

виждате  проект  № 2530 с  нейните инициали.  Това  е  проектът  на 

писмо  до  Асоциацията  на  европейските  централни  избирателни 

комисии и до проектния мениджър на тази асоциация. Проектът на 

писмо е следният (кратък е, затова ще го изчета):

„Уважаема  госпожо  Боднер,  Централната  избирателна 

комисия на Република България се обръща с молба към Вас да ни 

бъде  предоставена  информация  относно  възможността  за 

кандидатстване с проекти в сферата на изборните процеси за 2015 г. 

както  от  страна  на  Централната  избирателна  комисия,  така  и  от 

неправителствени организации.”

Колеги,  имате  ли  допълнения  към  така  предложения  ви 

проект на писмо? Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  16 членове на ЦИК: за -  16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,  Камелия  

Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  
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Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги,  има ли други доклади? Не виждам, колеги.  С това 

закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото  заседание  на  13 януари 2015 г.,  вторник,  от 

10,30 ч.

(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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