
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 159 

На 13 януари 2015  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно Указ на Президента за насрочване на нови 

избори за общински съветници и кмет на община Сърница, област 

Пазарджик. 

Докладва: Ивилина Алексиева

2.  Проект  на  решение  за  приемане  на  хронограма  за  нови 

избори за общински съветници и кмет на община Сърница, област 

Пазарджик. 

Докладват: Румяна Сидерова,

Метин Сюлейманов

3.  Приемане  на  график  за  изработване  и  приемане  на 

принципни решения за произвеждане на  новите избори за общински 

съветници и кмет на община Сърница, област Пазарджик. 

Докладва: Румяна Сидерова

4. Доклад относно прекратяване на пълномощията на кмет на 

с. Череша, община Руен. 

Докладва: Румен Цачев

5. Доклад относно публикуване на обявление за провеждане 

на процедура за подбор на главен счетоводител. 

Докладва: Севинч Солакова



6.  Проект  на  длъжностна  характеристика  за  длъжността 

„главен счетоводител“. 

Докладва: Румен Цачев

7. Доклад относно получени оферти за електронна система за 

гласуване. 

Докладва: Иванка Грозева

8. Изплащане на възнаграждение на ОИК - Кърджали. 

Докладва: Румяна Сидерова

9. Изплащане на възнаграждение на ОИК - Върбица. 

Докладва: Таня Цанева

10. Изплащане на възнаграждение на ОИК - Алфатар. 

Докладва: Емануил Христов

11. Доклад относно отчет към Министерство на финансите. 

Докладва: Севинч Солакова

12. Проект на молба за отмяна на влязло в сила решение. 

Докладва: Росица Матева

13. Доклад относно писмо от секретаря на ОИК Ардино. 

Докладва: Йорданка Ганчева

14. Доклад  относно  предстояща  конференция  на 

Венецианската комисия. 

Докладва: Таня Цанева

15.  Определяне  на  представители  от  страна  на  ЦИК  за 

участие в конференция в Грузия. 

Докладва: Таня Цанева

16. Проект на решение на Министерски съвет за одобряване 

на промени в актуализираната средносрочна прогноза за 2015 г.  - 

2017 г. 

Докладва: Севинч Солакова

17. Доклади по актове за установяване на административни 

нарушения. 

Докладва: Росица Матева

18. Доклади по писма. 
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Докладват:  Георги  Баханов,  Севинч  

Солакова, Румяна Сидерова, Иванка Грозева,  

Росица Матева

19. Разни. 

Докладва: Таня Цанева

 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Владимир Пенев, 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,  Таня  Цанева  и  Цветозар 

Томов. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на   13 януари 2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Предлагам т. 10 и 15 от проекта да разгледаме след т. 5, тъй 

като  нашето  евентуално  одобрение  трябва  да  бъде  изпратено 

своевременно. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, колега. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, предлагам към 

дневния ред да включим изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Алфатар. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам го при другите 

точки за изплащане на възнаграждения. 

Други предложения, колеги? – Не виждам. 

Определям колегата Сюлейманов за преброяващ. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения,  изменен  и 

допълнен дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

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

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

Дневният ред е приет. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1. Доклад относно Указ на Президента за насрочване на 

нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница, 

област Пазарджик. 

С вх. № ЧМИ-01-01 от 9 януари 2015 г. ни е изпратен препис 

от Указ № 3 от 8 януари 2015 г. на президента на републиката. С 

Указ № 3 на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република 

България във връзка с чл. 467, ал. 1 от Изборния кодекс президентът 

насрочва  нови  избори  за  общински  съветници  и  кмет  на  община 

Сърница, област Пазарджик на 15 март 2015 г. Указът е издаден в 

София на 8 януари 2015 г. 

Колеги, този указ е обнародван в „Държавен вестник“ днес. 

Колеги,  с  това  започва  и  нашата  подготовка  за 

произвеждането на нови избори за общински съветници и кмет на 

община.  Те  се  произвеждат  по  общия  ред.  Ние  имаме  своята 
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готовност. Струва ми се, че подготовката и произвеждането на тези 

избори  ще  бъдат  в  значителна  степен  полезни  за  Централната 

избирателна  комисия  относно  подготовката  и  произвеждането  на 

общите местни избори през октомври т.г. 

Докладът ми е за сведение. 

С това приключваме точка първа от дневния ред. 

Преминаваме към точка втора: 

2. Проект на решение за приемане на хронограма за нови 

избори  за  общински  съветници  и  кмет  на  община  Сърница, 

област Пазарджик. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, вчера на работно заседание 

разгледахме хронограмата, която преди Нова година е изработена от 

колегата  Сюлейманов  за  новите  избори  в  община  Сърница, 

насрочването на които вече е факт. Работната дата, както се оказа и в 

действителност,  беше  15  март  2015  г.,  така  че  хронограмата  е 

съобразена с тази дата. 

Хронограмата е качена във вътрешната мрежа за днешното 

заседание с всички изменения и допълнения, които бяха направени 

на вчерашното работно заседание. 

ХРОНОГРАМА  за  нови  избори  за  общински  съветници  и 

кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. 

Като т. 1 винаги пишем в хронограмите насрочването: 

1.  Президентът  на  републиката  насрочва  нови  избори  за 

общински съветници и кмет на община Сърница, област Пазарджик 

- Указ № 3 от 08.01.2015 г. („Държавен вестник“, бр. 3/13.01.2015 г.) 

Основанията са: Чл. 4, ал. 1; Чл. 467, ал. 1; Чл. 465, т. 3. 

Не по-късно от 60 дни преди изборния ден. 

2. ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за новите 

избори за общински съветници и кмет на община Сърница, област 

Пазарджик. 
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Това  вече  е  извършено  с  Решение  на  ЦИК  № 635-МИ  от 

15.07.2014 г.

Основанието е § 14, изр. 1. 

Ще чета точките така, както ги правихме в работната група, 

тъй като може и сега да се наложат някакви промени, а след това ще 

направим  номерацията. 

2а.  Временният  кмет  на  общината  съобщава  публично  и 

публикува  на  интернет  страницата  на  общината  датата,  часа  и 

мястото за провеждане на консултации за съставите на ОИК. 

Основанието е Чл. 75, ал. 1, изр. 2. 

Срокът е: Не по-късно от 58 дни преди изборния ден. 

Този срок се извежда от наличието на срок: Не по-късно от 55 

дни преди изборния ден да бъдат проведени консултациите. От тук и 

не по-късно от 58 дни да бъде качено това обявление на страницата 

на общината. 

Срокът е: 15.01.2015 г.

2в.  Министерският  съвет  приема  план-сметка  за  изборите, 

предварително съгласувана с Централната избирателна комисия. 

Основанието е: Чл. 18, ал. 2. 

Срокът е: Не по-късно от 55 дни преди изборния ден. 

Датата е: 18.01.2015 г.

4.  ЦИК определя  структурата  и  съдържанието  на  единната 

номерация на избирателните секции не по-късно от 55 дни преди 

изборния ден – 18.01.2015 г.  

 Основанието е: Чл. 57, ал. 1, т. 16. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Имаме  прието  вече  наше  Решение 

№ 256-МИ  от  29.04.2014  г.  То  се  отнася  за  новите  и  частичните 

избори. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Записваме решението. 

Тук не пишем дата, а само номера на решението. 

3. ЦИК приема решения:
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- за  структурирания  вид  на  списъците  в  подкрепа  на 

регистрацията  на нерегистрирани за участие в общите и частични 

избори партии и коалиции; 

(Може  би и тук трябва да посочим нашите решения, защото 

по отношение на партиите няма как да има промяна.

- за  структурирания  вид  на  списъците  в  подкрепа  на 

независимите кандидати. 

Срокът е: Не по-късно от 55 дни преди изборния ден. 

Може  би  трябва  да  запишем кои   решения  се  прилагат,  а 

сроковете са 55 дни преди изборния ден. 

Основанията са изписани в хронограмата: Чл. 57, ал. 1, т. 36; 

чл. 147, ал. 1; Чл. 57, ал. 1, т. 35; Чл. 153, ал. 1; Чл. 469, ал. 4. 

Срокът е 18.01.2015 г. 

5. ЦИК  определя  реда  за  проверка  на  списъците  с 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите 

и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ.  -55 дни. 

Основанията са: Чл. 57, ал. 1, т. 36; Чл. 147,  ал. 1. 

6.  ЦИК  утвърждава  образците  на  указателните  табели  и 

табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, 

наблюдателите  и  представителите  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети. 

Да добавяме  ли „местни коалиции“ или да  си остане  само 

„коалиции“? 

ОБАЖДАТ СЕ: Само коалиции е достатъчно. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Основанието е: Чл. 57, ал. 1, т. 44. 

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 18.01.2015 г. 

7. При  временния  кмет  на  общината  се  провеждат 

консултации за състава на ОИК. 

Основание:  Чл.  75,  ал.  1.  Не  по-късно  от  55  дни  преди 

изборния ден; 18.01.2015 г. 

7а. Временният  кмет  на  общината  представя  на  ЦИК 

предложението  за  състав  на  общинската  избирателна  комисия  в 
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случаите,  когато  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в 

консултациите. 

Основание: Чл. 75, ал. 7 и ал. 8. Не по-късно от 55 дни преди 

изборния ден; 18.01.2015 г. 

8. Временният  кмет  на  общината  изпраща  на  ЦИК 

направените  предложения  за  състав  на  общинската  избирателна 

комисия  в  случаите,  когато  не  е  постигнато  съгласие  между 

участниците в консултациите.

Основанието е: Чл. 75, ал. 6. 

Срокът е същият: Не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 

18.01.2015 г.

9.  ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на 

правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, 

изтърпяващи  наказание  лишаване  от  свобода,  за  автоматизирано 

заличаване от избирателните списъци. 

Основание: Чл. 27, ал. 2. 

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 18.01.2015 г. 

10.  Областният  управител  прави  предложение  до  ЦИК въз 

основа  на  предложенията  от  проведените  консултации  при 

временния  кмет  на  новосъздадената  община,  в  случаите,  когато 

временният  кмет  на  новосъздадената  община  не  е  направил 

предложението до ЦИК за назначаване на ОИК. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,   аз  мисля,  тъй  като  е  за 

конкретен  избор,  да  не  оставяме  така:  в  случаите,  когато  е 

постигнато или в случаите, когато не е постигнато, а направо да си 

запишем: в случай че не е постигнато съгласие между участниците в 

консултациите. Иначе „в случаите“ – това е общото. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, ще го направим в единствено 

число. 

Основанието е: Чл. 75, ал. 9; 

Не по-късно от 52 дни преди изборния ден -  21.01.2015 г. 
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11. ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие 

на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в 

МРРБ. 

Основанието е: Чл. 57, ал. 1, т. 35, както и Чл. 153, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден  - 

23.01.2015 г. 

12. ЦИК  определя  условията  и  реда  за  участие  на 

наблюдатели. 

Основание: Чл. 57, ал. 1, т. 14. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден  - 

23.01.2015 г. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги, във връзка с условията и 

реда за участие на наблюдатели имаме изрично решение  -  Решение 

№ 289-МИ от 4.06.2014 г. и предлагам тук също да го посочим. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: То за частичните избори ли е? 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  То  е  прието  във  връзка  с 

частични, но е във връзка и с общите избори, както и с нови избори. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  тук  ще  напишем  сроковете,  а 

другите  –  с  общо  решение.  С  изключение  на  това,  което  е  за 

структурата  и  съдържанието  на  единната  номерация.  Там  ще 

посочим още в хронограмата решението. (Реплики.)

Няма да ги цитираме в момента, а ще излезем с решение, в 

което  казваме  кои  решения  на  ЦИК,  приети  досега  във  връзка  с 

частични и нови избори, се прилагат при новите избори. С отделно 

решение,  което  трябва  да  бъде  прието  малко  преди  най-близкия 

срок, който изтича. 

13. ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане 

на компютърната обработка на данните от гласуването. 

Тук какво се разбрахме? Имаме ли го в договора? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имаме го, да.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  т.  12 

решението, което колегата цитира, е принципно решение – Условия 

и  ред за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници 
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и кметове,  включително за частични и нови избори.  Така че  тук 

наистина няма да се наложи да приемаме друго решение. 

По  отношение  на  т.  13:  Да,  договорът  с  „Информационно 

обслужване“  АД  включва  и  случаите,  при  които  се  произвеждат 

нови  или  частични  избори  през  целия  период  на  време  до 

произвеждането на общите местни избори през м. октомври т.г.  В 

този смисъл няма да е  необходима нова процедура, а единствено 

обмен на информация между Централната избирателна комисия и 

„Информационно  обслужване“  АД.  Колегата  Христов  ще  ни 

информира за това по-подробно на следващото заседание. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  14.  ЦИК  назначава  общинската 

избирателна комисия. 

Основанието е: Чл. 74. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден  - 

23.01.2015 г. 

15.  Временният  кмет  на  общината  образува  със  заповед 

избирателните  секции  на  територията  на  общината  и  утвърждава 

тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок временният кмет 

изпраща  копие  от  заповедта  на  ТЗ  на  ГД  „ГРАО“  в  МРРБ  и  в 

съответната област. И на Централната избирателна комисия, защото 

пък ние трябва да качим на нашата страница адресите и обхвата на 

избирателните секции. В случая са пет секции и хората си ги знаят, 

но е наше задължение. 

Основания: Чл. 8, ал. 7 и чл. 464, т. 7. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден  - 

23.01.2015 г. 

15а.  ЦИК  публикува  списъците  с  номерата  и  адресите  на 

избирателните секции и броя на избирателите в тях. 

Чл. 57, ал. 1, т. 20. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  48  дни  преди  изборния  ден  - 

25.01.2015 г. 

16.  Временният  кмет  на  общината  определя  местата  за 

обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК. 
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Чл. 41, ал. 3. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  45  дни  преди  изборния  ден  - 

28.01.2015 г. 

17. Извършената в ЦИК регистрация на партии и коалиции за 

участие  в  общите  избори  за  общински  съветници  и  кметове, 

произведени  на  23  и  30  октомври  2011  г.,  или  в  последващи 

частични  избори  за  кметове  запазва  действието  си.  Партиите  и 

коалициите  подават  заявление  в  ЦИК  за  допускане  до  участие  в 

новите избори за общински съветници и кмет на община Сърница, 

област Пазарджик. (Реплики.)

В такъв случай предлагам да отпадне първото изречение и да 

остане само: 

17.  Партиите  и  коалициите  подават  заявление  в  ЦИК  за 

допускане  до  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  и 

кмет на община Сърница, област Пазарджик. 

В нашето решение подробно ще разпишем кой подава и кой 

не подава заявление, т.е.  кои регистрации се запазват и кои не се 

запазват, защото тук накратко не можем да опишем всичките тези 

хипотези.  Уважаеми  колеги,  като  искат  да  управляват  местните 

общности,   трябва  да  са  достатъчно  сериозни  да  проучат  закона. 

Като не го проучат…

Основанията  остават:  Чл.  469,  ал.  1  и  4.  Отпада  само 

обяснението. 

18.  Нерегистрираните  за  участие  в  общите  избори  за 

общински съветници и  кметове  на  23 и  30 октомври 2011  г.  и  в 

последващи  частични  и  нови  избори  партии  и  коалиции  се 

регистрират в ЦИК. 

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в новите 

избори.  (Реплики.)

Нерегистрираните  –  това  означава,  които  досега  не  са  се 

регистрирали изобщо. Текстът ще стане: 

Нерегистрираните за участие в общите избори за общински 

съветници  и  кметове,  произведени  на  23  и  30  октомври  2011  г. 
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партии и коалиции, и в частични избори след 5.03.2014 г.  партии и 

коалиции  се  регистрират  в  ЦИК.  ЦИК  регистрира  партиите  и 

коалициите за участие в новите избори – и тук можем да добавим: в 

община Сърница, област Пазарджик.   

19.  ЦИК  изпраща  на  ОИК  списък  на  регистрираните  и 

допуснати до участие партии и коалиции,  както и информация за 

извършените  промени  в  състава  на  коалициите  незабавно  след 

приключване на регистрацията. 

Основания: Чл. 138 и Чл. 146. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  44  дни  преди  изборния  ден  - 

29.01.2015 г. 

20. ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените 

от новорегистриращите се партии/коалиции списъци с имената на 

избиратели, подкрепящи регистрацията им. 

Основанието е: Чл. 135, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  42  дни  преди  изборния  ден  - 

31.01.2015 г. 

21. Предварителните избирателни списъци част I се обявяват 

от  общинската  администрация  на  видно  място  в  района  на 

съответната избирателна секция. 

Основание: Чл. 41, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  - 

02.02.2015 г. 

Следва  точката,  която  касае  съставянето  на  избирателния 

списък част ІІ: 

22.  Гражданин  на  друга  държава  -  членка  на  ЕС,  който 

отговаря на условията по чл.  396, ал. 2 и желае да бъде вписан в 

избирателните  списъци  за  нови  избори  за  общински съветници  и 

кмет на община Сърница и не е бил вписан в избирателните списъци 

– част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по 

образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на 

територията на съответното населено място. 
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Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова 

декларация  само  при  промяна  на  някои  от  декларираните 

обстоятелства. 

Основания: Чл. 408, ал. 1 и  ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  - 

02.02.2015 г. 

23.  Партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  се 

регистрират  в  ОИК  за  участие  в  новите  избори  за  общински 

съветници и кмет.  

Основание: Чл. 147, ал.1, Чл. 153, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  - 

02.02.2015 г.

 24.  Партия  или  коалиция,  включена  в  състава  на  местна 

коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне 

състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се 

регистрира в ОИК. 

Чл.  149,  ал.  7.  Срокът  е:  Не  по-късно  от  40  дни  преди 

изборния ден - 02.02.2015 г.

25.  ЦИК приема решение за  извършване  на  проверка  дали 

кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани. 

Чл. 397 и Чл. 413. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  - 

02.02.2015 г.

26.  Печатните  медии  и  онлайн  новинарските  услуги 

предоставят  едни  и  същи  условия  и  цени  на  всички  партии, 

коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които 

се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди 

изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. 

Изразът „Не по-късно от 40 дни преди изборния ден“ – остава 

отзад, в сроковете. 

Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на 

интернет  страниците  си  информация  за  договорите,  сключени  с 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирали 
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кандидати,  и/или  с  друг  възложител  във  връзка  с  предизборната 

кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.  

Чл. 187 и Чл. 180, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  - 

02.02.2015 г.

27. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване 

на  предизборната  кампания,  както  и  тарифите  се  обявяват  на 

интернет страницата на съответната медия (с изключение на БНТ, 

БНР и техните регионални центрове) и се изпращат в ОИК. 

Основание: Чл. 198, ал. 4. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  - 

02.02.2015 г. 

27а.  Временният  кмет  на  общината  съобщава  публично  и 

публикува  на  интернет  страницата  на  общината  датата,  часа  и 

мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК. 

Основания:  Чл. 91, ал. 1, изр. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  38  дни  преди  изборния  ден  - 

04.02.2015 г.

27б.  ОИК  в  срок  от  5  дни  от  регистрацията  на  местните 

коалиции  и  инициативните  комитети  предоставят  на  Сметната 

палата  банковата  им  сметка,  предназначена  за  обслужване  на 

предизборната  им кампания,  и  имената  на  длъжностните  лица по 

чл. 164. 

Основанието е: Чл. 163, ал. 3. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  - 

07.02.2015 г.

28.  Част  II  на  избирателните  списъци  се  отпечатва  от  ГД 

„ГРАО“ в МРРБ. 

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните 

списъци част II се предават от временния кмет на общината. 

Основанието е: Чл. 26, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  - 

07.02.2015 г. 
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29.  ЦИК  с  решение  извършва  промени  в  състава  на 

регистрираните и допуснати до участие коалиции в новите избори за 

общински съветници и кмет на община Сърница.

Чл.  144,  ал.  1.  Срокът  е:  Не  по-късно  от  35  дни  преди 

изборния ден - 07.02.2015 г.

30.  Промени в състава на местна коалиция, настъпили след 

регистрацията й в ОИК, се извършват с решение на ОИК. 

Основание: Чл. 149, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  - 

07.02.2015 г.

31. ОИК формира единните номера на избирателните секции 

в общината съобразно единната номерация на секциите, определена 

с решение на ЦИК. 

Основание: Чл. 8, ал. 8. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  - 

07.02.2015 г. 

33.  Временният  кмет  на  общината  уведомява  ОИК  за 

адресите на избирателните секции. 

Основание: Чл. 8, ал. 6. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  - 

07.02.2015 г.

32.  При  временния  кмет  на  общината  се  провеждат 

консултации за съставите на СИК. 

Основание: Чл. 91, ал. 3. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  - 

07.02.2015 г.

32а.  Партия  или  коалиция  може  да  поиска  заличаване  на 

регистрацията й за участие в изборите пред ЦИК. 

Основания: Чл. 137, ал. 1 и Чл. 145, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г.
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32б.  Партиите,  коалициите  и  местните  коалиции, 

регистрирани в ОИК, може да поискат заличаване на регистрацията 

им. 

Основание: Чл. 150. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г. 

34. Партиите, коалициите и инициативните комитети правят 

предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи. 

Основанието е: Чл. 414 ал. 3. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г.

34а.  Инициативните  комитети  предават  на  ОИК  списъка  с 

лицата,  които  подкрепят  регистрацията  на  независим  кандидат, 

заедно с другите документи, за участие в новия избор за общински 

съветници и кмет на община Сърница. 

ОИК предава  незабавно  списъците на  ТЗ на  ГД „ГРАО” в 

МРРБ за проверка. 

Основания: Чл. 416, ал. 4 и Чл. 418, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г.

35.  ОИК приема решение за  регистрация  на  кандидатските 

листи. 

Основание: Чл. 414 ал. 3. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г.

36.  Коалициите/местните  коалиции  подават  заявление  за 

настъпили промени в състава им, които се отбелязват в регистъра на 

ЦИК/ОИК. 

Основания: Чл. 144, ал. 5 и Чл. 149, ал. 6.

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г.

 37.  ЦИК  заличава  от  наименованието  на  коалицията 

партиите, които са я напуснали. 
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Основание: Чл. 144, ал. 6.  

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г. 

38.  ОИК заличава от наименованието на местната коалиция 

партиите/коалициите, които са напуснали състава й. 

Основание: Чл. 149, ал. 6. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  - 

10.02.2015 г.

40.  ОИК  определя  чрез  жребий  поредните  номера  на 

партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати 

в  бюлетината  за  съответния  вид  избор  и  обявява  резултатите  от 

жребия.  

Да  пишем  ли  и  местните  коалиции?  Коалицията  си  е  все 

коалиция, независимо дали национална или местна. (Реплики.) Така 

сме разсъждавали. 

Основание: Чл. 87, ал. 1, т. 10. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  31  дни  преди  изборния  ден  - 

11.02.2015 г.

41.  ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. 

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите 

се  определят  от  ръководителите  на  регионалните  радио-  и 

телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. 

Основание: Чл. 196, ал. 3. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  31  дни  преди  изборния  ден  - 

11.02.2015 г. (Реплики.)

По-скоро навсякъде ще пишем „местни коалиции“, където ги 

има. Няма да махаме местните коалиции. Аз предлагам и в т. 40 да 

добавим  местните  коалиции,  а  да  не  заличаваме  нищо,   защото 

особеността на местните избори са местните коалиции. По-добре да 

го  имат,  защото те са  си  самостоятелен субект,  който е  различен 

субект  от  коалициите,  регистрирани  в  Централната  избирателна 

комисия. Това е нещо, което се създава на общинско ниво. По-скоро 
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там  където  нямаше  местни  коалиции,  а  трябва  да  има,  ще  ги 

добавим. 

В т. 37: когато една коалиция е регистрирана на централно 

ниво, заличаването става там. След това решението отива в ОИК. 

ОИК не може да промени нещо, което е взето с решение на ЦИК. 

42. Общинската администрация изпраща копие от част II на 

избирателния списък на ЦИК. 

Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от Изборния кодекс 

се  извършва  от  Министерството  на  вътрешните  работи  и 

Министерството  на  правосъдието  по  искане  на  общинската 

администрация.  За  гражданите  на  друга-държава  членка  на  ЕС, 

искането се придружава с копие от декларациите. 

Основанието е: Чл. 410, ал. 1  ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  - 

12.02.2015 г.

42а.  ЦИК  утвърждава  техническия  образец  и  защитата  на 

бюлетината. 

Основание: Чл. 57, ал. 1, т. 19. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  - 

12.02.2015 г. 

43.  При  отказ  за  регистрация  или  при  обявяване  на 

недействителност на регистрацията на кандидат за кмет на общината 

и на общински съветник партията или коалицията може да предложи 

за регистриране друг кандидат. 

Основание: Чл. 417, ал. 4. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  - 

12.02.2015 г.

44. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска 

листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията 

може да предложи друг кандидат. 

Основанието е: Чл. 417, ал. 5, изр. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  - 

12.02.2015 г.
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45. Откриване на предизборната кампания. 

Основанието е: чл. 175. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  - 

12.02.2015 г.

46.  Условията,  редът  и  тарифите  се  изпращат  на  Сметната 

палата и се предоставят на ЦИК – за електронна медия с национален 

обхват,  и  на  ОИК  –  за  електронна  медия  с  регионален  и  местен 

обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания

Основанието е: Чл. 198, ал. 5. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  - 

12.02.2015 г. 

47.  Временният  кмет  на  общината  прави  предложение  на 

ОИК  за  съставите  на  СИК,  когато  е  постигнато  съгласие  между 

участниците в консултациите.

Когато  не  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в 

консултациите, временният кмет на общината изпраща документите 

на ОИК. 

Основания:  Чл. 91, ал. 9 и Чл. 91, ал. 7. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  - 

12.02.2015 г.

48.  Съответното  ТЗ  на  ГД  „ГРАО“  в  МРРБ  извършва 

проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати. 

Основание: Чл. 418, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  27  дни  преди  изборния  ден  - 

15.02.2015 г.

Тук е  прекалено дълъг този срок,  но е  фиксиран в  закона, 

затова не можем да го променим, тъй като изборите са  само в една 

сравнително малка община с пет секции. Не вярвам да има кой знае 

колко кандидати, но така е в закона. 

49.  ОИК установява  резултата  за  списъците  в  подкрепа  на 

независим кандидат въз основа на извършената от съответното ТЗ на 

ГД  „ГРАО“  в  МРРБ  проверка.  При  поискване  от  инициативния 

комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и 
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установения  резултат  за  представените  от  инициативния  комитет 

списъци по чл. 416, ал. 2. 

Основание: Чл. 418, ал. 4. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  27  дни  преди  изборния  ден  - 

15.02.2015 г.

50. ОИК назначава СИК. 

Основание: Чл. 89, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  - 

17.02.2015 г. 

51.  Когато ОИК не назначи СИК, изпраща незабавно цялата 

документация на ЦИК, която назначава СИК. 

Тук си имаме и докладчик за това. 

Основание: Чл. 91, ал. 13. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  - 

17.02.2015 г. 

52. Обявява се част ІІ от избирателните списъци, като в нея 

не  се  отбелязват  номерата  на  удостоверенията  за  пребиваване  и 

датата на регистрация, посочена в тях. 

ОБАЖДАТ СЕ: Кой обявява? 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Трябва  да  бъде  временният  кмет  и 

предлагам да стане: 

52.  Временният  кмет  обявява  част  II  на  избирателните 

списъци, като в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за 

пребиваване и датата на регистрация на вписаните в тях лица. 

Основанието е: Чл. 41, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  - 

17.02.2015 г. 

53.  ЦИК  определя  условията  и  реда  за  извършване  на 

социологически проучвания в изборния ден; води публичен регистър 

на социологическите агенции. 

Основание: Чл. 57, ал. 1, т. 25. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  20  дни  преди  изборния  ден  - 

22.02.2015 г. 
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54.  Избирателите  с  трайни  увреждания,  които  не  им 

позволяват  да  упражнят  избирателното  си  право  в  изборното 

помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, 

заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, 

подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс до общинската 

администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато 

е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия 

им адрес. 

Основание: Чл. 37, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  20  дни  преди  изборния  ден  - 

22.02.2015 г. 

55. При временния кмет се провеждат консултации за състава 

на подвижната СИК. 

Основание: Чл. 90, ал. 2, изр. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  18  дни  преди  изборния  ден  - 

24.02.2015 г. 

56.  Временният  кмет  на  общината  прави  предложение  до 

ОИК за състава на подвижната СИК.  

Основание: Чл. 90, ал. 2, изр. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  15  дни  преди  изборния  ден  - 

27.02.2015 г. 

57. ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на 

правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, 

изтърпяващи  наказание  лишаване  от  свобода,  за  автоматизирано 

заличаване от избирателните списъци (повторно). 

Но може да се случи и за включване в избирателен списък. 

Може да  оставим текста  до:  изтърпяващи наказание  лишаване  от 

свобода,  защото  част  от  тях  може  да  са  изтърпяли   наказание 

лишаване от свобода и да бъдат включени в избирателния списък, а 

не заличени. Ние тук пишем само за заличаване. 

Основание: Чл. 27, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  15  дни  преди  изборния  ден  - 

27.02.2015 г. (Реплики.)
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Добре, целият текст остава. 

58.  Краен  срок  за  подаване  на  заявления  и  вписване  на 

избирател  в  списъка  по  настоящ  адрес  за  избиратели,  чиито 

постоянен и настоящ адрес са в различни населени места. 

Основание: Чл. 36, ал. 1 и ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  14  дни  преди  изборния  ден  - 

28.02.2015 г. 

59.  Общинската  администрация  по  настоящ  адрес  предава 

информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес 

на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в 

избирателния списък по настоящия му адрес и заличаването му от 

избирателния списък по постоянен адрес.

Основание: Чл. 36, ал. 3. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  12  дни  преди  изборния  ден  - 

2.03.2015 г. 

60.  ОИК  назначава  подвижната  СИК  при  гласуване  с 

подвижна избирателна кутия. 

Основание: Чл. 89, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  10  дни  преди  изборния  ден  - 

4.03.2015 г. 

60а.  Временният  кмет  на  общината  обявява  на  видно  и 

достъпно място и на интернет страницата на общината (при наличие 

на такава) списъка на заличените лица. 

Основание: Чл. 39, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  10  дни  преди  изборния  ден  - 

4.03.2015 г. 

61. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска 

листа  на  партия  или  коалиция  почине  или  изпадне  в  трайна 

невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може 

да предложи друг кандидат. 

Основание: Чл. 417, ал. 5, изр. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  - 

7.03.2015 г. 
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62.  ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за 

масово  осведомяване  мерките,  позволяващи  на  избирателите  с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в 

изборния ден. 

Основание: Чл. 234, ал. 1. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  - 

7.03.2015 г. 

63. ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания 

в изборния ден. 

Основание: Чл. 202, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  - 

7.03.2015 г. 

64.  Всеки  избирател  може  да  поиска  отстраняване  на 

непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до 

временния кмет на общината. 

Основание: Чл. 43, ал. 1 и ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  - 

7.03.2015 г. 

65.  Избирателите  с  трайни  увреждания,  които  не  им 

позволяват  да  упражнят  избирателното  си  право  в  изборното 

помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но 

не  са  подали  заявление  в  20-дневния  срок,  може  да  гласуват  с 

подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни 

преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е 

назначена подвижна секционна избирателна комисия. 

Основание: Чл. 37, ал. 2. 

Срокът  е:  Не  по-късно  от  5  дни  преди  изборния  ден  - 

9.03.2015 г. 

66. Край на предизборната агитация (кампания). 

Основание: Чл. 182, ал. 4. 

Срокът е: 24 часа преди изборния ден – 24,00 ч. на 13 март 

2015 г. 
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67.  Резултати  от  допитвания  до  общественото  мнение  по 

повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 

24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден. 

Основание: Чл. 205, ал. 5. 

24 часа преди изборния ден -  от 00.00 ч. на 14.03.2015 г. до 

обявяване на края на изборния ден на 15.03.2015 г. 

68.  ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи и 

им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците 

по кандидатски листи. 

Основание: Чл. 87, ал. 1, т. 18.  

Срокът е до изборния ден – 14.03.2015 г. 

68а. Краен срок за регистрация на нерегистрирани в общите и 

частични  избори  (тук  ще  уточня  отново  за  кои  частични  избори 

става  дума)  наблюдатели  в  ЦИК  за  участие  в  новите  избори  за 

общински съветници и кмет на община Сърница. 

Основание: Чл. 112, ал. 1. 

Срокът е до изборния ден – 14.03.2015 г. 

68б.  Партиите,  коалициите,  местните  коалиции  и 

инициативните  комитети  представят  в  ОИК  списък  с 

упълномощените си представители.

ОИК  публикува  списъците  на  интернет  страницата  на 

комисията. 

Основание: Чл. 124, ал. 4. 

Срокът е до изборния ден – 14.03.2015 г. 

69.  СИК  получава  бюлетините  и  изборните  книжа  и 

материали и подготвя изборните помещения за гласуването.

Основания: Чл. 215 и чл. 218. 

В предизборния ден – 14.03.2015 г. 

70. ИЗБОРЕН ДЕН – 15.03.2014 г. 

71.  Оповестяване  на  резултати  от  социологически 

проучвания. 

Основание: Чл. 204, ал. 3. 

След 19,00 ч. на 15.03.2015 г. Срокът е в закона. 

24



72. ОИК обявява края на изборния ден. 

Основание: Чл. 87, ал. 1, т. 25. 

След приключване на гласуването – не по-късно от 20,00 ч. 

на 15.03.2015 г. (Реплики.)

В  интерес  на  истината  ОИК няма  как  точно  в  19,00  ч.  да 

съобщи, защото в 19,00 ч. секционните избирателни комисии трябва 

да погледнат дали има хора и да обявят края на гласуването, а след 

това да подадат информация. При всички случаи това не може да 

стане в 19 ч. Макар и с някакво малко отклонение, ако всичко върви 

идеално, пак ще е малко след 19 ч. (Реплики.)

Ако искате да напишем: след приключване на гласуването, но 

не по-късно от 20,00 ч. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: То така е написано. (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам в графата: „Срок до 

дата“,  да  запишем:  След  приключване  на  гласуването,  но  не  по-

късно от 20,00 ч. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемам това, което каза Сашо – да 

не разкъсваме текста в две колонки, а да бъде в последната колонка: 

След приключване на гласуването в избирателните секции, но не по-

късно от 20,00 ч. Както е текстът на т. 25: Обявява края на изборния 

ден  след  приключване  на  гласуването  в  избирателните  секции на 

територията на общината не по-късно от 20,00 ч. (Реплики.)

 Чакайте да се разберем: имаш гласуване в секцията, в която 

изрично  председателят  на  секционната  избирателна  комисия  има 

задължение в 19,00 ч. да провери дали има избиратели… (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  обявяването  от  ОИК  е 

след като приключи гласуването във всички секции. Те са пет. Така 

или иначе, дори и в една секция да е приключило в 19,00 ч., ОИК не 

може да обяви по-рано от приключването на всички секции. Затова 

аз  предлагам  текстът  от  третата  колона  –  след  приключване  на 

гласуването,  да  преместим в  последната  колона  и  да  стане:  След 

приключване на гласуването във всички избирателни  секции, но не 

по-късно от 20,00 ч. Така както е текстът на т. 25. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: И ако искате за яснота – никога не 

сме правили това, но не е пречка сега да го направим: преди това ще 

включим още една графа, условно 71а, в която ще запишем: СИК 

обявява края на гласуването или приключване на гласуването… На 

някого тук му е неясно…

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  В  следващата  графа,  където 

става  дума  за  СИК,  преди  преброяване  на  гласовете,  може  да  се 

прибави не като друга колона, а просто две думи: след обявяване на 

края в 19 ч.,  изготвя протокола и пр.  В следващата графа,  когато 

става дума за СИК. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само нещо искам да кажа: това не е 

право  на  СИК,  а  е  право  на  председателя  на  секционната 

избирателна комисия. Досега не сме стигали дотам в хронограмата 

да вписваме това,  което пишем в методическите  указания.  Това е 

право и задължение на председателя на  секционната избирателна 

комисия, а не на цялата комисия. 

ОБАЖДАТ СЕ: Нека така да остане. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: И според мене нека да остане така – 

то си работи винаги. То работи и това е функцията на СИК, ОИК и 

Централната избирателна комисия. Ние ги проверяваме дали са си 

проверили секциите, те си проверяват секциите и ги стимулираме да 

си  обявят  края  на  изборния  ден  възможно  най-близко  до 

приключване на гласуването, за да има информация на територията 

на  общината,  че  е   приключил  изборният  ден  и  е  приключило 

гласуването. 

В последната графа включваме целия текст на т. 25 на чл. 87, 

ал. 1, а не  така, както е разпокъсан в две графи, макар че ще стане 

малко по-дълго. 

Преминаваме нататък. 

73. СИК преброява гласовете и изготвя протокол с изборните 

резултати в секцията. 

Основание: Чл. 100, ал. 1, т. 4. 

Веднага след обявяване края на гласуването от председателя. 
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Датата 15 март 2015 г. остава. 

Оттук-надолу решихме да изчистим датите. 

74.  СИК  предоставя  срещу  подпис  на  членовете  на 

комисията,  кандидатите,  застъпниците,  представителите  на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  и  на 

наблюдателите  копие  от  подписания  протокол  с  резултатите  от 

гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница 

с  печата  на  комисията  и  подписано  от  председателя,  заместник-

председателя и секретаря преди предаването в ОИК. 

Основанието е: Чл. 442. 

Веднага  след  изготвяне  на  протокола  на  СИК  и  преди 

предаването му на ОИК. 

Текстът  не е  много дълъг,  защото си спомняте  жалбата  от 

една партия. Тя беше основателна, но не беше доказана. Ако е факт 

това нарушение – част от тези документи, които беше представил по 

нея  жалбоподателят,  доказваха,  че  секционните  комисии  не 

подписват на всяка страница, дават извлечения вместо от протокола 

– от черновата.  Или дават извлечения от части от протокола, а не 

копие  от  целия  протокол.  Затова  нека  този  текст  да  стои  в 

хронограмата, за да е известно предварително на обществото. Затова 

сме пресъздали целия текст. (Реплики.)

Който трябва – да даде. Не е наша работа. Има едно нещо, 

което отговаря за организационно-техническата подготовка. Това е 

Министерският съвет. Един субект, който ще прецени. Ще вземат от 

община Велинград назаем пет копирни машини   и ще си свършат 

работата. Нали за тези секции е имало предвидени копирни машини 

на  общите  избори  -  тази  година  два  общи  избора  проведохме. 

Мисля, че това в хронограмата няма къде да го пишем. (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре,  ще пиша: СИК при поискване 

предоставя копие срещу подпис…

75.  СИК  предава  на  ОИК  протоколите  с  резултатите  от 

гласуването и избирателните списъци. 

Основание: Чл. 444, ал. 1. 
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Веднага след предоставяне на копията. 

Според мен тук трябва да добавим: не по-късно от 24 часа 

след приключване на гласуването. 

76. След предаване на протоколите и избирателните списъци 

на ОИК, СИК предава останалите книжа и материали на общинската 

администрация. 

Слушайки съображенията от колегите, може би и тук трябва 

да  бъде:  Веднага  след предаване на  протоколите и избирателните 

списъци на ОИК, СИК предава  останалите книжа и материали на 

общинската администрация. 

Основание: Чл. 100, ал. 1, т. 5. 

Веднага,  но  не  по-късно  от  24  часа  от  приключване  на 

гласуването. 

77. ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването за 

общински съветници и за кмет на община Сърница. 

Обявява  резултатите  по  партии,  коалиции  и  независими 

кандидати. 

Приема решение за обявяване на избран кмет на община или 

за насрочване на втори тур за избор на кмет.  

Издава  удостоверения на  избраните общински съветници и 

кмет на община. 

Тук основанията са много:  Чл. 87, ал. 1, т. 26, Чл. 447, Чл. 

452, ал. 2, Чл. 453, ал. 5. 

Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването. 

78.  ОИК  при  поискване  предоставя  срещу  подпис  на 

членовете  на  комисията,  кандидатите,  застъпниците, 

представителите  на  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети  и  на  наблюдателите  копие  от  подписания  протокол  с 

резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата 

на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя 

и секретаря преди предаването в ЦИК. 

Основания: Чл. 87, ал. 1, т. 28, чл. 455, ал. 2. 
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Веднага след изготвяне на протоколите, но не по-късно от 48 

часа след приключване на гласуването. 

79. ОИК създава база данни с резултатите от гласуването чрез 

компютърна обработка на протоколите на СИК. 

Основание: Чл. 456. 

Веднага след въвеждане на данните от протоколите на  СИК в 

изчислителния пункт на ОИК.

80. ОИК сканира протоколите на СИК и своите протоколи за 

избор на кмет на  община и за общински съветници и ги изпраща в 

ЦИК. 

Публикува  сканираните  протоколи  на  интернет  страницата 

си. 

Основание: Чл. 87, ал. 1, т. 27. 

Срокът  е  не-по-късно  от  48  часа  след  приключване  на 

гласуването. 

81.  ОИК  предава  в  ЦИК  протоколите  и  другите  книжа  за 

произведените нови избори. 

Тук  няма  да  пишем  записващите  технически  устройства, 

защото няма да има такива. 

Основание: Чл. 457, ал. 1 и ал. 2.  

Не по-късно от 48 часа след приключване на изборния ден. 

Тук ми се струва, че трябва по-прецизно да изброим какво 

предава: 

ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите на 

СИК и своите протоколи с резултатите от гласуването за общински 

съветници и кмет и другите книжа за произведените нови избори. 

82.  ОИК  насрочва  втори  тур  за  кмет,  когато  няма  избран 

кандидат. 

Основание: Чл. 87, ал. 1, т. 29. 

Веднага след обявяване на резултатите. 

83. Кандидат за кмет, допуснат до участие на втори тур, може 

да се откаже от участие. 

Основание: Чл. 452, ал. 8. 
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Срокът е: 24часа от обявяване на резултатите от първия тур 

от ОИК. 

84. ОИК предава на ТЗ „ГРАО” избирателните списъци. 

Тук да добавим ли: за извършване на проверка за гласуване в 

нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, защото той не ги 

предава изобщо. 

Не по-късно от три дни след изборния ден.   

85.  Произвеждане  на  втори  тур  на  нов  избор  за  кмет  на 

община. 

Основание: Чл. 452, ал. 4. 

Не по-късно от 7 дни след изборния ден – 22.03.2015 г. 

86.  ОИК  предава  в  ЦИК  протокола  с  резултатите  от 

произведения втори тур на избора за кмет на община, решението си 

за обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите 

на СИК, предназначени за общинската администрация.  

Основания: Чл. 457, ал. 1 и ал. 2. 

Срок: Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите 

на СИК. 

87. ОИК предава на общинската администрация останалите 

книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК. 

Основание: Чл. 87, ал. 1, т. 33. 

Срок: Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от 

избора. 

88.  Партиите,  коалициите,  местните  коалиции  и 

инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни 

материали. 

Основание: Чл. 186, ал. 3. 

Срокът е: Не по-късно от 7 дни след изборния ден. 

89. ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от 

гласуването по избирателни секции и при поискване предоставя на 

технически  носител  тези  резултати  на  партии,  коалиции,  местни 

коалиции и инициативни комитети, участвали в новия избор. 

Основание: Чл. 57, ал. 1, т. 41. 
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И текстовете, които винаги пишем под хронограмата: 

За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, 

чл.  397,  ал.  1  и  §  1,  т.  4  и  5  от  Допълнителните  разпоредби  на 

Изборния кодекс се счита датата 14 септември 2014 г. включително. 

Това е с оглед уседналостта. 

Общинската избирателна комисия започва своята работа от 

23.01.2015 г. (50 дни преди изборния ден). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  можем  ние  да  променим 

Изборния  кодекс  и  да  задължим  временния  кмет  да  предвиди 

средства от общинския бюджет, какъвто не знам дали изобщо има, 

след  като  средствата  за  нови избори  са  за  сметка  на  държавния 

бюджет. За какво предвиждане става дума? - Те нямат бюджет. Поне 

аз така мисля. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа  Солакова  има 

думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като дискусията се прехвърли на 

микрофон,  колеги,  аз  правя  формално  предложение  да  отпадне 

приемането  на  ПМС  за  план-сметка  и  ще  ви  кажа  защо.  Няма 

значение  в  кой  бюджет  ще  бъдат  предвидени  тези  средства. 

Въпросът  е  има  ли  основание  Министерският  съвет  да  приеме 

постановление  за  одобряване  на  план-сметка.  Такова  основание 

няма  и  пак  ще  повторя  това,  което  и   вчера  направих  като 

предложение на работното заседание. 

Предлагам да  отпадне тази  точка  от  хронограмата,  а  да  се 

изпрати писмо на временния кмет да си изпрати тази хронограма 

може би, да се дадат някакви указания, ако Централната избирателна 

комисия  счете,  че  следва  да  предприеме  необходимите  действия. 

План-сметка се одобрява  с  постановление на Министерския  съвет 

единствено  и  само  при  произвеждане  на  общи  избори.  А  това 

основание от кодекса касае общите избори. Нови избори в страната 

не  се  произвеждат  за  първи  път.  Такива  е  имало  и  в  периода  на 

мандата на общинския съвет, избран през 2011 г., включително и за 
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частични  избори.  Включително  и  нови  избори  след  касиране  на 

изборните резултати в община Кюстендил, община Белоградчик и за 

други не се сещам в момента. Да не забравяме, че за кмет на община 

имаше избори и на 12 октомври 2014  г. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам, че  текстът на чл. 18, ал. 2 

не касае само общи избори. Главата е: „Организационно-техническа 

подготовка  на  изборите“.  Разделът  е  „Подготовка  на  изборите  и 

обезпечаване“  и  след  това  вече  заглавието  на  текста  е: 

„Компетентен  орган,  план-сметка  на  изборите“,  след  което  е 

задължението,  което сме описали ние в хронограмата.  Освен това 

към  този  текст,  който  е  в  общата  част  на  Изборния  кодекс,  ни 

препраща и текстът на чл. 468 в специалната част за произвеждане 

на нови избори, който казва, че изборите се произвеждат по общия 

ред при спазване на разпоредбите на кодекса. 

И още едно основание: Не виждам основание да задължаваме 

общината  сама  да  поеме  разноски  при  положение,  че  при  нови 

избори средствата трябва да са от държавния бюджет. Това е моето 

съображение.  Разбира  се,  каквото  прецени  комисията,  това  ще 

изпълним. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тъй като сме в процедура 

реплика-дуплика, заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само едно уточнение. Да, средствата 

ще  бъдат  от  държавния  бюджет,  без  да  има  постановление  за 

приемане на план-сметка. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  ще  поставя 

отделно на гласуване това предложение за текст от хронограмата. 

(Реплики, обсъждане.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  не  сме  длъжни  да  вършим 

работата  на  Сметната  палата  и  на  общинските  комисии.  Какво  е 

това,  което  не  разбираме?  Нямаме  задължение  по  закон  да 

контролираме тази част от изборния процес. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  само  предложение 

просто да ни бъде изпратена банковата сметка. Какво лошо има в 

това, не мога да разбера. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз искам да се върнем на т. 7. 

Тя  гласи:  При  временния  кмет  на  общината  се  провеждат 

консултации за състава на ОИК. 

Формално  погледнато,  точката  е  много  ясна,  обаче 

временният  кмет  на  общината  знае  ли какъв  да  бъде  съставът  на 

ОИК?  - Предполагам, че ще му е малко трудно, защото  и вие като 

членове на ЦИК също не знаете съгласно Изборния кодекс какво се 

получава. 

Аз трябва да ви кажа, че като се приложат указанията, които 

са дадени в Изборния кодекс, за  членове на ОИК последните две 

партии няма да имат представители – „Атака“ и „АБВ“. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще има отделно решение затова. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това е едното, за сведение го казвам. 

Става въпрос, че след като ги извика, той трябва да знае какво да им 

предлага. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По тоя повод думата има 

госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: По този повод на 15 януари 2015 г. 

трябва да имаме решение за формиране състава на ОИК, за да може 

до 55-тия ден, който е 18 януари 2015 г., да си формират комисията 

и да се проведат преговорите. Във връзка с това аз смятам утре да 

обявя  заседание  на  работната  група  за  тези  принципни  решения, 

които  са   за  формиране  съставите  на  ОИК  и  на  СИК,  тъй  като 

нашите  срокове  са  много  къси  за  приемането  им.  Но  това  не  е 

предмет  на  хронограмата.   Имаме срокове,  които  са  ни  дадени в 

Изборния кодекс и сме длъжни да ги подадем на органите,  които 

трябва да действат в тези срокове. А пък ние в този период трябва да 

направим всичко възможно да приемем решение. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз благодаря на господин 

Христов  за  обръщане  на  внимание по този  въпрос,  и  на  госпожа 

Сидерова,  която вече  очевидно е  започнала  подготовката,  така  че 

ние своевременно да дадем указания. 

Заповядайте, колега Христов, за следващите си коментари. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Коментарът ми беше точно за това, 

което каза и госпожа Сидерова. Но предварително искам да ви кажа, 

че така както е записано в Изборния кодекс, е това, което казах. Ние 

каквото  и  решение  да  вземем,  то  не  може  да  се  различава   от 

указанията, които са дадени в Изборния кодекс. 

Нещо повече, ще изляза извън хронограмата, за да ви кажа, че 

дори  когато  комисията  е  от  13  члена,  а  не  от  11 члена,  също се 

получава  куриоз,  в  който  две  от  партиите,  понеже  са  с  еднакви 

коефициенти, трябва да разделят един член и да се тегли жребий 

между тях. Нещо, което за мене е абсурдно за момента. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други изказвания? – Не виждам. 

Колеги, тъй като не се постигна  съгласие при обсъждането, 

подлагам  отделно  на  гласуване  преди  гласуването  на  цялата 

хронограма, предложението т. 2в да отпадне от хронограмата, която 

гласи:  „Министерският  съвет  приема  план-сметка  предварително 

съгласувана с Централната избирателна комисия“.  

Колеги,  който  е  съгласен  тази  точка  да  отпадне,  моля  да 

гласува. 

Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  4  (Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейманов),  против – 16 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов).  

Предложението не се приема. 
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Обръщам  се  към  вносителя  на 

предложението. Всъщност аз разбрах предложението относно това, 

че в хронограмата не можем да предвидим постановление, а не че не 

трябва  да  бъде  изготвена  план-сметка.  Дали  аз  погрешно  съм 

разбрала нещо, или… Защото ако беше само да няма постановление, 

аз бях за вашето предложение. Мисля, че ме разбрахте. 

ОБАЖДАТ СЕ: Няма как да се каже по друг начин. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да кажа отрицателен вот. 

Гласувах против, защото самото образуване на община Сърница е с 

Решение  на  Министерския  съвет  от  м.  май  м.г.  След  като 

Министерският  съвет  е  взел  такова  решение  и  е  предложил  на 

президента  да  издаде  указ,  е  редно  Министерският  съвет  да  си 

предвиди  и  средства  за  произвеждането  на  тези  избори.  Затова 

гласувах против. Дали ще бъде с ПМС или ще измислят друг начин, 

си е негова работа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, подлагам на одобрение хронограмата за нови избори 

за  общински  съветници  и  кмет  на  община  Сърница,  област 

Пазарджик, след което ще предложим и проект на решение. 

Колеги, който е съгласен с така предложената ни хронограма, 

моля да гласува. 

Гласували  20  членове на ЦИК:  за – 20 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  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,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Хронограмата се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проектът  на  решение  относно 

приемане  на  хронограма  за  произвеждане  на  нови  избори  за 
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общински  съветници  и  за  кмет  на  община  Сърница,  област 

Пазарждик, на 15 март 2015 г. е: 

Приема  хронограма  за  произвеждане  на  нови  избори  за 

общински  съветници  и  за  кмет  на  община  Сърница,  област 

Пазарджик, на 15 март 2015 г., съгласно приложението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И правните основания са: 

чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

Гласували  20  членове на ЦИК:  за – 20 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  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,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1397-МИ, с което изчерпахме тази 

точка от дневния ред. 

Колеги, правя предложение т. 5, т. 10 и т. 15  от проекта за 

дневен ред с докладчик колегата Солакова, да минат сега, защото е 

важно  да  предоставим  съответната  информация  на  институциите, 

особено по т. 10 и т. 15. 

Колеги, който е съгласен с тази промяна в дневния ред, моля 

да гласува. 

Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  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,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Заповядайте, колега Солакова. 

16.  Проект  на  решение  на  Министерски  съвет  за 

одобряване  на  промени  в  актуализираната  средносрочна 

прогноза за 2015 г. - 2017 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо с вх. № ЦИК-00-11 

от 9 януари 2015 г., от Министерството на финансите сме получили 

проект  на  решение  на  Министерския  съвет  за  промени  в 

актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за  периода 2015 

– 2017 г., одобрена с Решение на Министерския съвет № 791 от 2014 

г. 

Всички  материали  са  публикувани  във  вътрешната  мрежа. 

Срокът за изразяване на становище беше 12 януари 2015 г. Тъй като 

измененията касаят показатели по  бюджета на съдебната власт, на 

Комисията  за  публичен  надзор  над  регистрираните  одитори  по 

бюджета  на  Държавно  обществено  осигуряване,  във  връзка  с 

издаване на държавни гаранции на Българската банка за развитие, 

промени  в  предвиденото  увеличение  в  размер  на  420  лв.  за 

минимален  осигурителен  доход  за  земеделските  производители  и 

тютюнопроизводители  от  1  януари  2015  г.,  включително  се 

предвиждат необходимите ресурси във връзка с осигурителния стаж 

за придобиване право на пенсия в този период 2015 – 2017 г., няма 

промяна  в  частта  по  т.  40  от  актуализираната  средносрочна 

бюджетна прогноза, която касае Централната избирателна комисия. 

Затова ви предлагам да изпратим писмо, с което да одобрим 

представения проект на РМС без бележки. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, колега Солакова. 

11. Доклад  относно  отчет  към  Министерство  на 

финансите. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че е изготвена 

справката във връзка с месечния отчет по касовото изпълнение на 

бюджета  за  м.  декември  2014  г.  на  Централната  избирателна 

комисия.  Старши  счетоводителят  и  всички  тези,  които  са 

привлечени с граждански договор за подпомагане на дейността на 

счетоводството, са изготвили месечния отчет към 31 декември 2014 

г.  на  Централната  избирателна  комисия.  Този  месечен  отчет  е 

изготвен в изпълнение на указание на Министерството на финансите 

с  № ДДС  № 14  от  12  декември  2014  г.   и  № ДДС  № 16  от  13 

декември 2014  г. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Бих искала само уточнение на 

§ V. Дефицит ли е това или е излишък от 8900 лв.? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, това не е дефицит. Това са преди 

това  отчетените  средства,  тъй  като  в  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  са  включени  всички  средства  и  по  план-

сметките за двата избора. Нямаме дефицит в бюджета. Напротив. 

Колеги,  формално  предлагам  да  приемем  решение  за 

одобряване на изготвения месечен касов отчет и да упълномощим 

председателя да разпореди изпращането му на Министерството на 

финансите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Отчетът  остава  за  сведение  на  Централната  избирателна 

комисия, като всеки месец той ще бъде във вътрешната мрежа, а сега 

ще бъде изпратен на Министерството на финансите.  
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Колеги,  давам  почивка  до  14  ч.,  когато  ще  продължим  с 

дневния ред за днешното заседание. 

(След почивката.) 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

11 членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. Продължава днешното заседание със следваща 

точка от дневния ред: 

3.  Приемане  на  график  за  изработване  и  приемане  на 

принципни  решения  за  произвеждане  на   новите  избори  за 

общински  съветници  и  кмет  на  община  Сърница,  област 

Пазарджик. 

Колега Сидерова, заповядайте за краткия доклад. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вчера  голямата  част  от  работната 

група,  която  обсъди  и  подготви  хронограмата,  се  събра  и  за 

подготовка на график на решенията, които ние трябва да приемем с 

оглед на произвежданите нови избори в община Сърница. Или както 

днес в залата подсказа колегата Емануил Христов, да приемем едно 

решение  кои  наши  решения,  приети  за  частичните  избори  след 

приемането обаче на новия Изборен кодекс, могат да се прилагат – с 

изключение на датите, които са посочени в тях, и за новите избори в 

община Сърница. 

Предлагам  пълния  график  да  приемем  на  заседанието  в 

четвъртък, а днес да говорим за тези решения, които към 15 януари 

2015  г.,  което  пак  е  следващият  четвъртък,  трябва  да  бъдат 

изработени и приети. 

Едното е решение за печатите на ОИК и на СИК. В групата 

разговаряхме,  че колегата Таня Цанева е хубаво да подготви това 

решение. 

Другото  е  решение  за  приемане  на  структурирания  вид  на 

избирателните  списъци,  които  са  в  подкрепа  регистрацията  на 
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партии  и  коалиции  в  ЦИК,   и  за  регистрация  на  независими 

кандидати. В това решение може би ще се  използват приетите вече 

от нас решения за частични избори. Стоварила съм го на себе си, но 

може би колегата  Емануил Христов,  ако иска,  да  ме подпомогне, 

защото  има  такава  част  от  решението,  която  не  е  в  моите 

възможности, а е в неговите. 

Третото  решение  –  те  всъщност  са  две:  решение  за 

регистрация в ЦИК на партии и коалиции; и в ОИК – на партии и 

коалиции,  местни  коалиции,  инициативни  комитети.  Тези  две 

решения ще подготви колегата Камелия Нейкова, тъй като тя готви 

решенията за регистрациите и по другите произведени от нас избори 

през 2014 г. 

Да се опитаме с колегата Емануил Христов, а ако искат и още 

някои други колеги – нямам претенции кои точно да бъдат, но който 

желае, да ни подпомогне с изготвянето на проекта на едно решение 

за назначаване съставите на ОИК. Колегата Христов днес подсказа 

един от основните проблеми, който би възникнал – разпределение на 

местата в ОИК. Може Ваня Грозева, може и колегата Златарева да се 

включи, за да се съберем утре на заседание на работната група. То е 

за ОИК и СИК. И двете решения трябва да се подготвят, но за 15 

януари трябва да е готово решението за ОИК, тъй като те след това 

трябва да отидат на преговори към 18 януари. (Реплики.)

Колегата Златарева, колегата Мусорлиева, колегата Христов, 

аз и кой друг? – Утре в 10,00 ч. предлагам да се съберем. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Предлагам  да  вземем  решение 

специално за ОИК – Сърница. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  специално,  само  за  ОИК  – 

Сърница.  Такава  идея  имаха  и  другите  колеги,  с  които  вчера 

обсъждахме, защото за общите избори може да има промяна и по 

съвсем друг начин. 

Разбрахме се колегата Христов, колегата Златарева, колегата 

Мусорлиева,  Александър  Андреев,  аз,  Мария  Бойкинова,  Иванка 

Грозева. Ще разговарям и с колегите Сюлейманов и Чаушев и други. 
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Другото решение е за проверка на списъците в подкрепа на 

регистрацията на партии и коалиции – колегата Пенев се готви. И 

решение  за  възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  –  колегата  Иванка 

Грозева. 

Мисля, че претоварихме графика за заседанието на 15 януари 

2015 г. Имаме разпределение и нататък, но ще го приемем на 15-ти. 

Ще ви го представя в графичен вид. 

Това предлагам засега. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. 

Имаме готовност и с първите принципни решения като план-

график, а останалото ще прочетем на следващото ни заседание. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред към днешната 

дата. 

Продължаваме със следваща точка: 

4.  Доклад  относно  прекратяване  на  пълномощията  на 

кмет на с. Череша, община Руен. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  предлагам  на  вашето 

внимание писмо с вх. № МИ-06-1 от 8 януари 2015 г., получено в 

Централната избирателна комисия от секретаря на община Руен, с 

което ни уведомяват, че кметът на кметство с. Череша, община Руен 

е починал и прилагат към това писмо смъртния акт. 

Изпратено е писмо от кмета на община Руен до общинската 

избирателна комисия за предприемане на действия в съответствие 

със  Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Писмото,  което  е  изпратено,  е  от  22.12.2014  г.  и  секретарят  на 

общината  ни  уведомява,  че  към  дата  8  януари  2015  г.  в 

деловодството на Общинския съвет – Руен, не е постъпило решение 

на  общинската  избирателна  комисия  за  прекратяване  на 

пълномощията на кмета и молят за пояснение какви действия следва 

да  предприемат  поради  невъзможност  същевременно  за 
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осъществяване  на  връзка  с  ръководството  на  общинската 

избирателна  комисия,   а  приемане  на  решение  с  оглед 

обстоятелствата е наложително. 

Това е по писмата. 

Фактологията е такава: 

Наистина поради смърт, настъпила по смъртния акт, който е 

приложен, е изпратено  писмо от 22  декември 2014 г. до общинската 

избирателна комисия от кмета на общината. След като осъществих 

разговор,  се  установи,  че  на  23  декември  кметът  даже  е  издал 

заповед за свикване на общинската избирателна комисия. Странно, 

но такава е фактологията. 

Както знаем, следващите дни са почивни и празнични дни, но 

в крайна сметка общинската избирателна комисия на 7 януари 2015 

г. се е събрала и е приела решение за прекратяване пълномощията на 

кмета  поради  настъпила  смърт.  Насрочено  е  заседание  на 

Общинския съвет на общината на 12 януари 2015 г.,  което трябва 

вече да се е състояло. Така че бих казал, че това, което е  залегнало в 

писмото  на  секретаря  на  общината,  до  известна  степен  е  малко 

пресилено и даже бих казал, че не отговаря съвсем на истината, тъй 

като  писмото  казва,  че  към 8  януари  е  тази  ситуация,  която   ви 

докладвам, а на 7 януари 2015 г. общинската избирателна комисия се 

е събрала и е взела решение. 

Междувпрочем днес на хартиен носител е   пристигнало от 

общинската  избирателна  комисия  писмо с  вх.  № МИ-15-14 от  13 

януари  2015  г.,  с  което  ни  уведомяват  и   прилагат  към  писмото 

решение за прекратяване на правомощията на кмета на с. Череша, 

община Руен. Решението е  от 7 януари 2015 г. 

Предлагам ви цялата преписка да остане за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Остава за сведение. 
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Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред  с 

докладчик в залата: 

6. Проект на длъжностна характеристика за длъжността 

„главен счетоводител“. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  проектът  на  длъжностната 

характеристика  се  намира  във  вътрешната  мрежа  за  днешното 

заседание.  Тези,  които  не  са  се  запознали  с  нея,  могат  да  се 

запознаят. 

Длъжностната  характеристика,  която  е  подготвена,  е 

съобразена  с  длъжността  „главен  счетоводител“.  За  нейната 

подготовка  са  използвани  стари  и  други  длъжностни 

характеристики,  касаещи  тази  длъжност.  Съобразено  е  с  това,  че 

длъжността  се  заема  по  трудово  правоотношение.  Независимо  от 

това,  нейната структура е съобразена с изискванията по Закона за 

държавния служител и Наредбата за длъжностните характеристики. 

В  самата  структура  и  преките  задължения,  които  са 

предвидени за длъжността, е предвидено, че главният счетоводител 

няма  да  осъществява  функциите  по  финансов  контрольор  и  по 

предварителен, текущ и последващ финансов контрол. Тази функции 

и задължения не се  намират в неговите вписани преки задължения. 

Това,  което  е  залегнало  също  така  в  длъжностната 

характеристика и колегата Камелия Нейкова каза, че й е направило 

впечатление:  предвидена  е  една  такава  подчиненост  с  оглед 

спецификата  на  длъжността  –  от  главния  счетоводител  към 

оперативния  счетоводител,  с  оглед  възлагане  на  дейностите  по 

изпълняване  на  финансово-счетоводната  дейност  в  Централната 

избирателна комисия. 

Доколкото са посочени самите длъжности, аз самият не знам 

как е по длъжностното разписание наименованието на оперативния 

счетоводител – счетоводител-касиер ли е или е само счетоводител 

или  старши  счетоводител.  Текстът  трябва  да  се  прецизира  там, 

където е посочено това наименование. 
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Наименованието  на  дирекцията,  на  което  също  ми  беше 

обърнато  внимание,  е  Дирекция  „Обща  администрация“.  Това 

наименование  всъщност  аз  съм  го  взел  от  Правилника  на 

Централната  избирателна комисия,  доколкото пък и на предходно 

заседание обсъждахме самата процедура по подаване на документи 

за кандидатстване за  тази длъжност,  че заявлението за участие се 

представя чрез председателя на ЦИК до Централната избирателна 

комисия.  Но  независимо  от  това,  ако  има  друго  виждане  за 

наименованието  на  дирекцията  –  че  не  е  „Обща администрация“, 

това също може да бъде коригирано. 

Задълженията,  които са разписани, са доста на брой. Доста 

подробно  според  мен  са  изписани,  за  което  сме  извършили  и 

консултации със специалисти в областта,  тъй като има специфика 

във финансово-счетоводната дейност. 

Спрямо  предходната  длъжностна  характеристика  са 

съобразени някои забележки от колегата Солакова по отношение на 

осъществяването  на  контрол,  свързани  с  целите  и  областите  на 

дейност на главния счетоводител, като е изменена в тази част. По-

скоро  става  дума  за  разработване,  организиране  и  отговаряне  за 

цялостната  финансова  и  счетоводна  дейност  на  Централната 

избирателна комисия. 

Не са вписани, но ще бъдат вписани разбира се, изискванията 

по  отношение  на   минималния  професионален  опит,  които 

обсъждахме на предходно заседание – 10 години и 5 години като 

главен счетоводител. (Реплики.) 

Това е, колеги. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, откривам разискванията. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  по  отношение  на 

наименованието на дирекцията, тя си е Дирекция „Администрация“. 

Действително в правилника е записано в частта за администрацията, 

че  дейността  се  осъществява  от  администрация,  която  включва 
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всъщност един директор и обща администрация, но като служители, 

а не като наименование на дирекцията. Така че мисля, че е по-добре 

да бъде Дирекция „Администрация“. 

В  т.  І  виждам,  че  има  промяна  на  отделните  елементи: 

администрация,  дирекция,  код,  длъжност,  минимален 

професионален  опит.  Това  минимален  професионален  опит  се 

дублира с т. 9. Мисля, че от едно от двете места трябва да отпадне. 

Обаче,  ако  възприемем  тази  подредба,  тя  ще  се  различава  от 

предходните длъжностни характеристики. Не е ли по-добре всички 

да  са  все  пак  еднакви  като  структура?   А  и  мисля,  че  не  е  и 

съществено това кое след кое ще бъде. 

Иначе  по органограмата,  която сме одобрили с  решение,  е 

Дирекция  „Администрация“,  звено  „Бюджет  и  финанси“.  И 

длъжността  е  „главен  счетоводител“.  Оперативния  счетоводител, 

който колегата Цачев спомена, тук сме го записали: счетоводител 

(касиер). 

Не  знам дали  трябва  в  началото  да  имаме тези  реквизити: 

пряк  ръководител  и   подчинени  длъжности.  По  отношение  на 

подчинените  длъжности  според  мен  главният  счетоводител  в 

администрацията на ЦИК няма такива  -  такива, които би трябвало 

да бъдат включени в длъжностна характеристика. (Реплики.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Касиерът му е подчинен. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Формално може би, да.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  освен  това   той  не  присъства  в 

дирекция  „Общо  администрация“,  защото  е  пряко  подчинен  на 

председателя на Централната избирателна комисия. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друго имам предвид – иначе сме го 

приели. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  значи  някъде  бъркаме.  Или  в 

актовете,  които  сме  приели  преди  това,  или  в  длъжностната 

характеристика и трябва да кажем къде бъркаме. Или да кажем, че 

длъжностната характеристика ще я съобразим с актовете.  Но след 

като тука взаимоотношенията са наистина формални, а не е записано 
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едно, но си правим друго, трябва да го направим както трябва. Ако 

считате,  че  главният  счетоводител  по  отношение  на  оперативния 

счетоводител трябва да докладва на директора,  че трябва да бъде 

изготвена някаква справка, и директорът трябва да отиде да  каже на 

оперативния  счетоводител,  че  трябва  да  изготви  тази  справка, 

хубаво, оставяме го тъй. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Може  да  се  ръководи 

счетоводителят. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Може да се ръководи, но не трябва да го 

записваме, така ли? Тук е записано, но точно затова се казва, че не е 

така. (Реплики.)

Звеното „Бюджет и финанси“ го има някъде, но не е записано 

в  структурата  на  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  аз  си мисля,  че длъжностната 

характеристика  на  главен  счетоводител,  която  приехме  и  която 

идеята беше да подобрим, в т. І и т. ІІ е правилна, съответства на 

нашите  вътрешни  актове  и  би  трябвало  там  да  не  я  променяме, 

защото  си  е   написано  Дирекция  „Администрация“,  звеното, 

длъжността,  каква  е  връзката.  А  вече  в  другите  части  можем  да 

включим  това,  което  е  предложено  от  колегата  Цачев,  като 

подобряване.  Така  ще запазим и структурата,  която имаме вече  в 

утвърдените длъжностни характеристики, и няма да има нужда от 

много големи промени. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  добре.  Казах  Дирекция  „Обща 

администрация“,  което  и  на  мен  не  ми  звучи  добре,  но  така  е 

записано в правилата за Централната избирателна комисия. Нека да 

бъде Дирекция „Администрация“. 

Обсъждайки  я,  първо,  ние  не  сме  приели  длъжностната 

характеристика, нито пък сме приели една част от нея, а другата е 

останала за обсъждане… Няма такова нещо – части. Или я приемаме 

изцяло и приключваме, или както беше възложено преди, тя да бъде 

коригирана, огледана и да бъде приета. Целта е да направим нещо 
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по-добро.  Дали  ще  изглежда  като  предходната  или  не,  това  не  е 

толкова съществено. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, опасявам се, че не бях правилно 

разбрана. Ние длъжностната характеристика, върху която работихме 

досега  и  която  беше  качена  миналата  седмица  във  вътрешната 

мрежа,  сме я   приели.  Длъжностна характеристика за  длъжността 

„главен счетоводител“ в този вид е приета с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. 

Сега обсъждайки и започвайки процедура по избиране на нов 

главен  счетоводител  и  назначаването  му,  решихме,  че  тази 

длъжностна характеристика може би има нужда от подобрение. И в 

този смисъл е моето предложение: затова,  защото тази длъжностна 

характеристика има общ вид, съответстващ на общия вид на всички 

останали  длъжностни  характеристики  за  различните  длъжности  в 

нашата администрация, да запазим т. І и т. ІІ, а от т. ІІІ надолу да 

включим  и  да  бъде  съдържанието  на  предложението  на  колегата 

Цачев. Това имам предвид. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: По т. ІІ не ми стана ясно какво не е както 

трябва. 

РОСИЦА МАТЕВА: (Без микрофон). 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Бих казал тогава, което е по-съществено, че 

подчинението в старата длъжностна характеристика не е предвидено 

от  председателя  на  ЦИК  към  главния  счетоводител.  Тоест,  няма 

такова.  Така ли да бъде?  Защото сега е  дадено с една стрелкичка 

визуално какво е подчинението. (Обсъждане.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък  установихме,  че  раздел  І  и  раздел  ІІ  ще  бъдат  такива, 

каквито  бяха  в  приетата  преди  длъжностна  характеристика,  плюс 

още  една  стрелка,  като  от  раздел  ІІІ  надолу  длъжностната 

характеристика  ще  включва  предложенията  на  колегата  Цачев. 

Минималният професионален опит се определя на 10 години. 

Колеги, други промени? – Не виждам. 
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложената,  изменена и 

допълнена в залата длъжностна характеристика, моля да гласува. 

Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

1 (Иванка Грозева).  

Предложението се приема. 

Колеги,  допълваме  минималния  професионален  опит  10 

години, от които 5 години на длъжност  „главен счетоводител“ или 

друга ръководна длъжност в сферата на професионалната област. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  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,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, който е съгласен да направим промяна и в щатното 

си  разписание  относно  минималните  изисквания  за  длъжността 

„главен счетоводител“, съобразно току-що определените минимален 

професионален опит и специален опит, моля да гласува. 

Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  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,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

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

Продължаваме с: 

5.  Доклад  относно  публикуване  на  обявление  за 

провеждане на процедура за подбор на главен счетоводител. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на протоколни 

решения  на  Централната  избирателна  комисия  и  утвърдено 

обявление, включително и ежедневниците, в които трябваше да бъде 

публикувано това обявление, са постъпили оферти и са направени 

уточнения в оперативен порядък с оглед намаление на цената при 

две  и повече публикации.  Затова  ви предлагам сега с  протоколно 

решение да одобрим извършените публикации във в. „24 часа“,  в. 

„Труд“  и  в  „Капитал  дейли“,  като  в  „Капитал  дейли“  първото 

обявление  се  публикува  днес,  и  второто  е  на  16  януари  2015  г., 

съгласно  уточнение,  извършено  между  ЦИК  и  редакцията  на 

вестника. 

Това са вх. №№ ЦИК-00-20 от 12 януари 2015 г., ЦИК-00-14 

от 9 януари 2015 г., ЦИК-99-6 от 12 януари т.г.  и ЦИК-00-15 от 9 

януари 2015 г. Към тях има приложени фактури от тези вестници. 

Предлагам да ги одобрим. Те са публикувани във вътрешната мрежа 

в папка „Фактури“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, 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, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Колеги, продължаваме със следваща точка: 

7.  Доклад  относно  получени  оферти  за  електронна 

система за гласуване. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, колеги, както си 

спомняте, преди Нова година изпратихме писма до пет фирми, които 

изявиха  желание  да  участват  в  процедурата.  Изпратихме  им 

техническото задание и обявихме, че техните предложения следва да 

постъпят в Централната избирателна комисия до 12 януари 2015 г., 

16,30 ч. в деловодството на ЦИК. 

От петте фирми, на които изпратихме писмата, три от тях, а 

именно „Контракс“ „Рикуест“ и „Информационно обслужване“ АД, 

са  подали  своите  оферти.  Те  се  намират  в  запечатани  пликове  в 

деловодството. 

Останалите две фирми: „Круз“ и „Конгрес“ до този момент 

не са представили свои предложения. Приемаме на този етап, са се 

отказали от участие в т.нар. процедура. 

Това,  което трябва според мен да  направим сега,  преди да 

пристъпим към официалното отваряне на постъпилите оферти, е да 

определим  комисия,  в  която  като  начало  извън  представители  на 

ЦИК, ви предлагам да бъде включена госпожа Мая Вълканова от 

администрацията на Народното събрание. Всички си я спомняте, тъй 

като тя де факто изготви техническото задание. Както и неин колега, 

на  когото  сега  името  не  мога  да  възпроизведа.  Отделно  и  трима 

членове на Централната избирателна комисия, тъй като компетентни 

според  мен  да  се  произнесат  по  офертата  са  по-скоро  тези 

специалисти, отколкото някой от нас. 

Предлагам ви като начало да  бъдат  включени в  комисията 

тези две лица, които са специалисти към Народното събрание, както 

и предложения за членове на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на  колегата 

Грозева за така предоставената информация. Нека да имаме време за 
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размисъл  до  следващото  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия за формиране на състава на комисията, която ще отвори и 

разгледа  офертите,  а  също  така  и  възможност  за  комуникация  с 

експерти  от  Народното  събрание,  които  биха се  включили в  тази 

комисия. 

Колеги, продължаваме със следващите три точки от дневния 

ред относно изплащане на възнаграждения на ОИК,  както следва: 

8. Изплащане на възнаграждение на ОИК - Кърджали. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпило е искане с вх. № МИ-15-

12  от  9  януари  2015  г.   от  общинската  избирателна  комисия  в 

Кърджали,  за  заплащане  на  два  пъти  проведени  дежурства  за 

подготовката на две заседания през м. декември 2014 г. 

Едното дежурство е било на 21 декември за подготовка на 

заседание  на  22  декември  2014  г.  за  прекратяване  предсрочно 

пълномощията  на  общински  съветник,  на  което  е  взето  решение 

общинският съветник да бъде уведомен. Разгледано е  заявлението 

на общинския съветник и му е даден 3-дневен срок за становище, 

така както изисква Законът за местното самоуправление и местната 

администрация. 

Дежурството е проведено на 21 декември от председателя и 

следва  да  бъде  изплатено  съгласно  всички  основания,  които  са 

посочени в справката: чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, Решение № 1486-МИ 

на ЦИК от 10.11.2011 г., Решение № 631-МИ от 15.07.2014 г., чл. 83, 

ал. 4 от Изборния кодекс – от държавния бюджет. 

На 22 декември 2014 г. е проведено заседанието, на което е 

разгледано  заявлението  на  общинския  съветник  и  му  е  даден  3-

дневен  срок за  становище,  след което –  след  изтичане  на  всички 

срокове, на 28 декември председателят и един член са подготвили 

заседанието на 29 декември 2014 г., на което вече е взето решение за 

предсрочното  прекратяване  на  пълномощията  и  за  обявяване  на 

следващия в листата общински съветник. 
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Основанията  за  заседанията  са  чл.  30,  ал.  6  от  ЗМСМА  и 

нашите решения, които вече цитирах като основание за дежурствата. 

Същите  са  основанията  и  за  дежурствата  на  28  декември,  като 

основанието за заседанието на 29 декември 2014 г. е чл. 458, ал. 1 от 

Изборния кодекс, заедно с останалите основания, цитирани по-горе. 

На  заседанието  на  22  декември  2014  г.  са  участвали 

председател,  заместник-председател  и  11  членове  на  комисията. 

Същите хора са участвали и на заседанието на 29 декември 2014 г. 

Предлагам всичките заседания и дежурства да се изплатят от 

държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

няма.  

Предложението се приема. 

Колега Цанева, вие сте следващ докладчик – заповядайте. 

9. Изплащане на възнаграждение на ОИК - Върбица. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  постъпило  е  заявление  за 

изплащане  на  възнаграждение  от  Общинската  избирателна 

комисия – Върбица, област Шумен, за две заседания, с вх. № МИ-15-

11 от 9 януари 2015 г. 

Проведени са две заседания, като на първото са разгледали 

решението  на  Районния  съд  за  предсрочно  прекратяване  на 

правомощията на кмет на кметство за умишлено престъпление от 
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общ характер – изпратено е на лицето. И след изтичане на 3-дневния 

срок, са направили второ заседание. 

Затова  предлагам  за  тези  две  заседания  на  общинската 

избирателна комисия – Върбица, да бъде заплатено на председател, 

заместник-председател, секретар и 11 членове, като средствата са от 

държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със  следващ докладчик –  колегата  Христов. 

Заповядайте. 

10. Изплащане на възнаграждение на ОИК - Алфатар. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги, 

получили  сме  искане  от  общинската  избирателна  комисия  – 

Алфатар, област Силистра, за изплащане на възнаграждение за едно 

проведено  заседание,  на  което  е  бил  освободен  един  член  на 

общинския съвет, който е станал заместник-областен управител, и на 

негово място е избран следващият от листата. Става въпрос за писмо 

с вх. № МИ-15-13 от 9 януари 2015 г. 

Заседанието на общинската избирателна комисия е проведено 

на  6  януари  2015  г.,  на  което  са  присъствали:  председател, 

заместник-председател  и 10 членове,  като единият от членовете  с 
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решение е  бил одобрен да  подпише за секретар писмото,  което е 

изпратено, така че всичко е в ред. 

Правното  основание  е  чл.  458,  ал.  1  от  Изборния  кодекс. 

Затова  предлагам  от  държавния  бюджет  да  се  изплати  това 

възнаграждение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

12. Проект на молба за отмяна на влязло в сила решение. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  изпълнение  на  протоколно 

решение  на  Централната  избирателна  комисия  от  предходното 

заседание ви предлагам проект с искане за отмяна на влязло в сила 

решение,  като  всъщност  искането  за  отмяна  на  влязлото  в  сила 

решение  е  единствено  в  частта  за  разноските,  тъй  като  вчера  се 

свързахме  с  колегата  Ганчева  с  председателя  на  общинската 

избирателна  комисия  –  Варна,  който ни изпрати  и  са  качени във 

вътрешната  мрежа  допълнително  книжа  по  преписката,  от  които 

става ясно, че всъщност решението вече е изпълнено от общинската 

избирателна комисия – Варна, така че няма смисъл да се иска отмяна 

на  цялото  решение,  а  само   в  частта  за  разноските  дотолкова, 
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доколкото  е  осъдена  Централната  избирателна  комисия,  да  плати 

разноски в производство, в което не е била страна. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  ви  да  се 

запознаете със съдържанието на искането. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само докато се запознавате. С колегите 

от работната група, с които вчера обсъждахме по какъв ред да бъд4, 

решихме, че е  добре да направим искането като трето лице и по 

реда  на  чл.  239,  т.  5,  без  да  посочваме  изрично  правната 

квалификация, тъй като това е в дейността на съда. Ние да направим 

своето  искане,  а  как  ще  го  квалифицира  Върховният 

административен съд, си е тяхно решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Време  за  запознаване, 

колеги. 

Колеги, откривам разискванията. Заповядайте. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  мисля,  че  не  можем  да 

искаме отмяна, защото не е налице нито едно от основанията на чл. 

239 от АПК, така че ще гласувам против. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  други  мнения,  становища,  предложения?  –  Не 

виждам. Закривам разискванията. 

Който е съгласен с така подготвеното искане за отмяна, моля 

да гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Мария  

Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – 2 (Маргарита Златарева, Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

13. Доклад относно писмо от секретаря на ОИК - Ардино. 

Заповядайте, колега Ганчева. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо  с  вх.  №  МИ-15-3  от  6  януари  2015  г.  от 

секретаря на общинската избирателна комисия в община Ардино, с 

което на основание чл. 42, ал. 3, изречение последно от ЗМСМА, ни 

е изпратен препис от решение на ОИК в община Ардино, с което 

ОИК – Ардино е решила да прекрати предсрочно пълномощията на 

Мюмюн Мехмед Хюсеин, обявен за кмет на кметство Брезе, община 

Ардино,  област  Кърджали,  с  Решение  №  142-МИ  на  общинската 

избирателна комисия – Ардино от 24.10.2011 г.

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, продължаваме със следващи точки от дневния ред, с 

докладчик колегата Цанева. Заповядайте. 

15.  Определяне  на  представители от  страна на  ЦИК за 

участие в конференция в Грузия. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  с  вх.  № 

ЦИК-07-101 е преводът на поканата от Грузия за Петата годишна 

среща на изборните комисии. Аз по принцип бях ви информирала – 

вече два пъти обсъждаме този въпрос, но някои колеги държаха да 

имат официален превод. Ето го в мрежата. 

Искам да ви информирам, че съм проверила и по отношение 

на самолетния билет – струва 849 лв. 

Предлагам  ви  днес  да  вземем  решение  колко  души  от 

Централната  избирателна  комисия  ще  участват  в  конференцията, 

която е от 24 до 27 февруари 2015 г. в Грузия, защото както виждате 

и от превода, най-късно до 15 януари, т.е. след два дена трябва да 

пуснем съобщение колко души  ще присъстват, за да можем да се 

възползваме от предложението, че на двама души се поемат част от 

разходите, т.е. за хотел и храна. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  понеже  за  първи  път 

разбирам за тази покана – очевидно съм била в отпуска, ако няма 
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втори  човек,  аз  се  кандидатирам  за  втори  представител  на  ЦИК 

заедно с госпожа Сидерова. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз по принцип се кандидатирам, но 

ако има други предложения, аз ще се откажа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  предложения?  – 

Няма. 

Колеги, постъпи предложение представители на българската 

Централна  избирателна  комисия  в  тази  годишна  среща  да  бъдат 

колегата Сидерова и колегата Златарева. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  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,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колега Цанева, продължете. 

14. Доклад  относно  предстояща  конференция  на 

Венецианската комисия. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, превода все още не сме получили, 

но вече говорихме по този въпрос. Писмото е  с вх. № ЦИК-00-329 

от 18.12.2014 г. Това е покана от Венецианската комисия и ОССЕ за 

Дванадесетата европейска конференция на избирателните комисии, 

която тази година ще се проведе в Брюксел на 30 и 31 март, като 

темата която ще се разглежда тази година и ще се подготви доклад и 

предложение  към  Европейската  комисия  е  „Осигуряване  на 

неутралност, безпристрастност и прозрачност на  изборите и ролята 

на изборните органи за управление“. Работните езици предполагам 
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са  английски,  руски  и  френски.  Поканата  не  е  във  вътрешната 

мрежа, защото преводът не е дошъл. 

Нужно  е  да  уточним  бройката  и  кои  колеги  ще  отидат. 

Повече от желателно е присъствието на този форум. Той е на по-

високо ниво и моето предложение е един от нашите представители 

да бъде председателят на ЦИК. Добре е да присъства тя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за тази оценка, 

но в момента аз бих искала да получа малко повече информация. 

Първо,  крайния срок,  в който ние трябва да заявим това участие. 

Второ, разноски – от кого и как се покриват и какви разноски ние 

трябва  да  покрием.  Ако  се  покриват  разноски,  до  колко 

представители на съответната ЦИК могат да участват, за да можем 

отново  да  вземем  това  решение.  Ако  има  време,  да  можем  да 

проучим и тези въпроси. 

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Мога да отговоря. Време за регистрацията 

имаме – не е дошъл крайният срок. 

По отношение на другите въпроси мога отсега да ви кажа, че 

никакви разноски не се  покриват.  Те  са  за  сметка на  ЦИК.  Това, 

което проверих, ако сега се вземе самолетният билет, той ще струва 

501 лв.  (Реплики.)

Първо, имаме време, нека да помислим.  

В отговор на колегата Ивков: не е вярно, че не е длъжен да се 

изказва,  защото се правят кръгли маси, работни групи и наистина 

трябва да се вземе участие. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да 

помислим.  Аз  също  имам  своите  предложения.  Можем  на 

следващото  заседание  да  вземем  решение  кой  ще  отиде   да 

представлява Централната избирателна комисия пред Венецианската 

комисия. 

Благодаря за доклада на колегата Цанева. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 
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17. Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпили  в 

Централната  избирателна  комисия  с  вх.  № ЕП-20-1  от  12  януари 

2015 г. възражения от Галя Прокопиева, като изпълнителен директор 

на „Икономедия“ срещу Акт за  установяване на административно 

нарушение № 8 от 28 май 2014 г. 

За сведение и прилагане към административно-наказателната 

преписка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може ли да поясните какво означава 

възражението да се приложи към преписката? Към архива на ЦИК 

или  по  преписката,  която  подлежи  на  изпращане  за  издаване  на 

наказателно постановление? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  мисля,  че  всеки  път  казвам,  че 

всички тези възражения и актове, които ни се връщат, ги прилагаме 

към  административно-наказателната  преписка,  която  се 

окомплектова  и  изпраща  на  областния  управител  за  издаване  на 

наказателно постановление. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  пък  ви  казвам  –  не  знам  дали 

всеки път, но това не се случва, така че не бъдете така категорична в 

уточнението, че всеки път това се изпраща. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз  не  мога  да  кажа  дали се  изпраща, 

защото това е в правомощията и задълженията на юрисконсултите. 

Ние  имаме  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия главните юрисконсулти да окомплектоват преписките и те 

имат задължението да ги придвижват, когато бъдат окомплектовани 

– да подготвят писма да бъдат изпращани на съответните областни 

управители.  И  когато  аз  докладвам  пристигнали  актове,  връчени, 

възражения  по  тях  и  т.н.,  се  прилагат  към  административно-

наказателната преписка при нас, която когато бъде окомплектована в 

цялост, се изпраща на съответния областен управител. 

Кое не е прецизно? 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам когато гласуваме въпросното 

възражение, да добавяме и думичката: и за изпращане до областния 

управител, а не само прилагане по преписката. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Заповядайте,  колега 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, възражението което постъпва, в 

случая  това,  което  докладвах,  е  част  от  административно-

наказателната  преписка.  То  не  се  изпраща  самостоятелно  на 

областния  управител.  Възражението  постъпва  по  акта  и  актът, 

заедно с решението за установяване на административно нарушение 

на  Централната  избирателна  комисия,  с  което  е  започнало 

производството  –  цялата  преписка  с  доказателствата  по  нея  се 

окомплектова и изпраща на съответния областен управител. И ние 

това  сме  го  гласували  с  протоколно  решение.  Тази  процедура  е 

отработена и тя действа. Поне аз така смятам. Ако някой друг има 

информация  за  нещо  различно,  моля  да  я  сподели.  Ако  не  се 

изпълнява,  някои  актове  не  са  окомплектовани  и  не  е  изпратена 

преписка, да го каже. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Без  да  влизам  в  безкрайните  словесни 

водопади,  предлагам  конкретизация:  да  се  приложи  към 

административната  преписка,  която  да  се  изпрати  на  областния 

управител.  Защото  знаем които  сме  работили в  администрацията, 

когато някой не свърши някоя работа, първата работа е да каже: ама 

вие това тъй не ми  го казахте и не го направих аз… Защото ще 

започнат  едни  безкрайно  много  приказки:  вие  така  не  го 

гласувахте… 

И  върви  пак  търси  Михаля  в  една  безкрайна  водопадна 

история. И да си кажем, че ей така, някой ме харесва, друг не ме 

харесва и т.н. 
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Мисълта  ми  е  в  нашето  решение  изрично  да  кажем  да  се 

изпрати цялата преписка, включително и възражението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Чаушев, това ни е 

решението,  но  когато  се  указва  на  лицата  в  администрацията  на 

ЦИК, следва да има това указване, защото аз като председател ще ви 

кажа, че имам случаи, в които преписките не са окомплектовани с 

възраженията.  Освен  това  имам  случаи,  в  които  протоколното 

решение на ЦИК е взето на 18.12.2014 г., а пък преписката ми идва 

през януари 2015 г. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  като  докладчик  питам:  какво  от 

начина,  по  който  докладвам,  говори  на  това,  че  тези  възражения 

няма да бъдат окомплектовани и изпратени? И пак ще припомня: 

ние имаме протоколно решение, че  цялата преписка, когато е готова 

и  се  окомплектова,  пред  докладчика  се  проверява  и  се  дава  за 

подпис.  Друг е  въпросът,  че ако някой от администрацията не си 

изпълнява  задълженията  в  срок,  това  е  друга  отговорност,  която 

трябва да се търси. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И аз се обръщам с молба 

към докладчиците, да следят изготвянето и на съответните писма по 

своите преписки и дали са в срок и във връзка с окомплектоването. 

Защото,  колеги,  аз  записвам  и  следя,  но  искам  да  ви  кажа,  че 

закъснение от един месец наистина е  голямо закъснение.  Нека да 

упражняваме  контрол  –  това  е,  защото  аз  следя  протоколните 

решения, но не записвам, както виждате, всички актове на всяка дата 

и се получават такива пролуки. Това е. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  внимателно  слушах 

както докладчика, така и колегите, които се изказаха. И аз като член 

на комисията пък сега за първи път научавам, че в действителност, 

въпреки че досега на тези доклади, на които съм присъствала – без 

значение  дали  е  настоящият  докладчик  или  не,  но  мисля,  че  той 

винаги  е  един  и  същ,  коректно  е  докладвано.  Ако  някой  от  нас 
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наистина знае за  неизпращане на възраженията,  моля да  ги каже 

пред комисията. Защото пък има членове, които не сме запознати. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля,  продължете  с 

доклада си, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви възражение, постъпило с 

вх. № НС-22-1 от 9 януари 2015 г. от Илхан Кючук, срещу Акт за 

установяване на административно нарушение № 45-а от 2.10.2014 г. 

Докладвам  го  за  сведение,  прилагане  към  административно-

наказателната  преписка  и  изпращане  на  съответния  областен 

управител. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-06-1 от 9 януари 2015 г. на 

заместник-кмета на община Варна, с което ни изпращат връчен Акт 

за установяване на административно нарушение № 78 от 25 ноември 

2014 г., връчен на Мартин Драгомиров Марков, като главен редактор 

на сайта Петел.бг.  Също го докладвам за сведение и за прилагане 

към административно-наказателната преписка. 

Докладвам  ви  с  вх.  №  НС-20-1  от  8  януари  2015  г. 

възражение от Мартин Драгомиров Марков, като редактор на сайта 

Петел.бг,  против  Акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 78 от 25 ноември 2014 г. 

Докладвам ги за сведение и прилагане към административно-

наказателната  преписка  и  след  окомплектоването  изцяло,  да  бъде 

изпратена  на  съответния  областен  управител  за  издаване  на 

наказателно постановление. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Коментари? – Не виждам. 

Продължаваме със следващи точки от дневния ред: 

18. Доклади по писма. 

19. Разни. 

Първи е колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги, с вх. № ЧМИ-14-1 

от 9.01.2015 г. ми е разпределено наименувано писмо – искане от 
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ОИК  –  Благоевград,  относно  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  от  местните  избори  през  2011  г.  във 

връзка  с  частични  избори  за  кмет  на  кметство  Изгрев.  Направих 

проверка, тъй като ми направи впечатление, че изходящият номер е 

от 2014 г. – 10.03.2014  г. 

Приложени  са  документи,  които  мотивират  искането  на 

общинската избирателна комисия. Свързах се и с председателката н 

ОИК, за да уточня дали не става въпрос за някаква грешка. Каза, че 

не  е  изпращала  такова  писмо.  Същия  ден  говорих  и  с 

администратора  –  имало  е  срив  в  системата.  Явно  е  излязло 

погрешка в нашата система. Така че, разпределено ми е за доклад и 

го докладвам за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-00-1 

от 12 януари 2015 г. от член на Сметната палата – ръководител на 

отделение VІ. От нас се изисква информация относно отговорното 

лице то чл. 164, ал. 1 от Изборния кодекс и лицето, представляващо 

инициативния  комитет  за  издигане  на  независим  кандидат  за 

народен  представител  Никола  Вапцаров,  регистриран  от  РИК  – 

Благоевград,  тъй  като  до  настоящия  момент  те  не  могат  да 

осъществят контакт с РИК – Благоевград и лицето не  представило 

по реда на чл.  172,  ал. 1 от Изборния кодекс отчет за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане. 

Доколкото  знам,  в  Централната  избирателна  комисия  не 

разполагаме  с  информация  относно  отговорното  лице  на 

инициативния  комитет.  Поради  тази  причина  ви  предлагам  да 

изпратим  писмото  до  областния  управител  с  копие  до  Сметната 

палата,  за  предоставяне  на  исканата  информация  с  копие  до 

Централната избирателна комисия, за да бъдем уведомени затова. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

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

гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

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

ЦИК-0012  и  ЦИК-00-13  от  9  януари  2015  г.  За  сведение  на 

Централната избирателна комисия и за предоставяне на директора 

на  администрацията  с  оглед  на  това,  че  съдържат  справка  за 

семинари,  които  се  организират  през  годината  във  връзка  със 

счетоводство, данъци и осигуряване. При проявен интерес, да може 

да гласуваме изпращането на служители от администрацията. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-21 от 12 януари 2015 г. 

от  Националната  служба  за  охрана.  Предлагат  ни  от 

Споразумението, което ние гласувахме като текст и изпратихме два 

подписани  екземпляра  от  Централната  избирателна  комисия,  да 

отпадне текстът, посочващ номера и датата на издаване на заповедта 

на началника на Националната служба за охрана за утвърждаване на 

ценоразписа. 

Считам,  че  не  следва  да  отпада  този  текст,  тъй  като  към 

настоящия момент тази заповед е действаща. Това е единственият 

начин  да  се  установи  ценоразписът,  по  който  се   изплащат 

фактическите разходи при ползването на автомобилите. (Реплики.)

 Предлагат да отпадне текстът „Заповед № 1241 от 6.06.2013 

г.“ Писмото не  е публикувано във вътрешната мрежа, защото този 

текст  беше  коментиран  и  при  гласуването  на  текста  на 

Споразумението. Това е заповедта за утвърждаване на ценоразписа. 

Няма как да отпадне. 
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Докладвам ви за одобряване вх.  № ЦИК-00-16 от 9 януари 

2015 г. Тази фактура е включена и в общата папка за одобряване на 

разходи  по  представени  фактури  в  Централната  избирателна 

комисия. Това писмо специално е от Националната служба за охрана 

за м. декември 2014 г. – за одобряване на разход в размер на 1749 

лв., съгласно Споразумението между двете институции. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да одобрим този разход, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  началото  на  заседанието 

бяха  публикувани   и   други  фактури,  които  са  представени  в 

Централната  избирателна  комисия,  включително  и  опис  на 

фактурите,  изготвен от счетоводител Жасмина Пеовска,  съдържащ 

осем фактури така, както са изброени. Предлагам да ги одобрим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Извинявайте,  не обърнах внимание. 

Списъкът  съдържа  8  описани  фактури,  но  наред  с  това  има 

предложение  да  се  одобрят  плащанията  за  наеми  на  колегите 

Ганчева и Сюлейманов. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  доклад.  Заповядайте,  колега 

Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, моят доклад е по т. „Разни“. 

Колеги,  аз  нямам  нещо  по-специално  разпределено  към 

момента,  но ако си спомняте,  мисля,  че беше преди две седмици, 

започнахме  обсъждането,  че  трябва  да  направим  обществена 

поръчка  за  самолетните  билети.  Затова  имам  две  предложения. 

Едното  е  да  направим  една  временна  работна  група  от  няколко 

души.  Другото,  може  би  както  и  в  случая  с  устройствата  за 

гласуване,  да  потърсим  специалист  за  изготвяне  на  техническото 

задание, защото се оказа, че може би не е толкова елементарно. 

Не  казвам  в  момента  да  го  гласуваме,  но  имам  молба  да 

мислим по тези два въпроса. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега, вие предлагате в 

момента  да  създадем  една  малка  работна  група  в  ЦИК,  която  да 

обмисли този въпрос. 

Колеги, има ли желаещи да се включат в тази малка работна 

група? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Аз  имам  формално  предложение  да 

възложим  изготвянето  на  администрацията  в  лицето  на 
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юрисконсултите,  като им дадем подходящ срок за изработване на 

въпросната обява за обществена поръчка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков. 

Колегата Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз допълвам само предложението, 

ако  колегата  Ивков  се  съгласи.  Смятам,  че  подготовката  на  една 

документация – хайде да не е за заседанието ни в четвъртък, но ако 

имаме заседание, както сте го планували, госпожо председател, във 

вторник. Като обаче нека документацията, която ни предложат, да 

бъде съпътствана и членовете на ЦИК, одобрявайки това, да имат 

представа на базата на какво е направена прогнозата. Тоест, разходи 

за  миналата  година  за  самолетни  билети  и  т.н.  Юристите 

предполагам  знаят  как  се  изготвя  видът  процедура,  която  ще  ни 

предложат. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  това 

предложение за заседанието следващия вторник. Аз съм убедена, че 

нашата администрация ще бъде готова, тъй като тя вече работи по 

подготовката на  документите за тази обществена поръчка. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното  и  допълнено 

предложение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – 1 (Румен Цачев).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство с вх. № ЕП-09-6 от 12 януари 

2015  г.  от  прокурор  на  Районна  прокуратура  –  Велико  Търново. 

Отказът е постановен на основание на обстоятелството, че едно от 

лицата – Милена Василева Кирчева, която е била член на секционна 
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избирателна комисия, но очевидно е била член на комисия в секция 

по  постоянния  си  адрес,  е  било  дописано  в   допълнителната 

страница на избирателния списък, когато е гласувало. След това са 

констатирали,  че тя фигурира и в основния избирателен списък и 

лицето се е подписало срещу името си и в основния избирателен 

списък, но не е гласувало повече от един път. Гласувало е само един 

път, не е пускало втори път бюлетина, поради което прокурорът е 

приел, че това е административно нарушение, но не е престъпление, 

тъй  като  лицето  не  е  упражнило два  пъти  правото  си  на  глас,  и 

отказва да образува досъдебно производство. 

Тук  отново  въпросът  и  изводът  е  с  оглед  обучението  на 

членовете на секционните избирателни комисии. 

Докладвам  го  за  сведение  и  правя  предложение:  като 

получим  най-голямо  количество  от  такива  постановления, 

независимо  дали  с  отказ  или  за  образуване  на  досъдебно 

производство,  да направим след това един допълнителен анализ и 

доклад.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № МИ-05-2 от 13 януари 

2015  г.   сме  получили  писмо  от  областния  управител  на  област 

Враца  госпожа  Малина  Николова,  която  ни  уведомява,  че  в 

изпълнение  на  наше  указание  е  изпратила  до  всички  кметове  на 

общини в област Враца наши решения № 1392 и № 1393 от 6 януари 

2015 г. за сведение и изпълнение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други доклади? – Колега Матева, заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  има 

предложение за едно писмо с един ред. Малко предистория:
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Изисква се от Районна прокуратура – София, постановление 

заедно с материалите по него,  които ни бяха изпратени. Тъй като 

постановлението  е,  че  отказва  да  образува  наказателно 

производство,  Районна  прокуратура  –  София  е  приела,  че 

Централната  избирателна  комисия  следва  да  се  произнесе. 

Докладвах ви го, но всъщност ние по този казус сме се произнесли 

вече с решение и го приехме тогава за сведение. 

Впоследствие Районната прокуратура ни го изиска, тъй като е 

обжалвано  тяхното  постановление  пред  Софийска  градска 

прокуратура, за да могат да препратят материалите по делото. 

Аз  ви  предлагам  да  ги  изпратим  с  едно  писмо  с  текст: 

„Приложено изпращаме ви материалите по прокурорската преписка 

в оригинал.“ 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така предложения ни проект на писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  

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

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади? – Няма. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  на  15  януари  2015  г., 

четвъртък,  в 10,30 ч.,  като в същото време да не забравим утре в 

10 ч.  работната  група  по  принципните  решения,  защото  тези 

решения са важни. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,30 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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