ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 164
На 28 януари 2015 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно обявяване на избран народен
представител от Четиринадесети изборен район – Пернишки.
Докладва: Александър Андреев
2. Проекти на решения за регистрации.
Докладват: Иванка Грозева,
Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейманов
3. Проект на решение относно реда за проверка на
кандидатите в новите избори за общински съветници и за кмет на
община Сърница
Докладва: Владимир Пенев
4. Искане за изплащане на възнаграждения от Общинската
избирателна комисия – Бургас.
Докладва: Ивайло Ивков
5. Доклади по актове за установяване на административни
нарушения.
Докладват: Владимир Пенев,
Метин Сюлейманов,
Мария Бойкинова
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6. Проект на решение относно условията и реда за
изработването, доставката и съхраняването на изборните книжа и
материали в новите избори за общински съветници и за кмет на общ.
Сърница, област Пазарджик.
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Проект
на
решение
относно
определяне
на
възнагражденията специалисти към ОИК – Сърница, област
Пазарджик.
Докладва: Иванка Грозева
8. Доклади по писма и разни.
Докладват: Ивилина Алексиева,
Александър Андреев,
Иванка Грозева,
Севинч Солакова,
Цветозар Томов.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Румен Цачев и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 16,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум.
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Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 28 януари 2015 г.
Разполагате с проект за дневен ред.
Колеги, имате ли предложения за допълнение в така
предложения ви дневен ред или изменения в него?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председател, моля в т.
„Разни“ само да включите съвсем кратка информация за участието
на представители на Централната избирателна комисия
на
пресконференцията, която беше дадена от Комисията за защита на
личните данни – с няколко думи да ви запознаем как е минала.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да бъда включена в докладите
по писма.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В т. „Разни“ аз ще взема
отношение за вътрешно-организационни въпроси.
Други предложения? – Не виждам.
Определям колегата Пенев да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Мария Бойкинова, Румен Цачев), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към разглеждането на точка
първа от дневния ред, бих искала да кажа, че всички колеги, които
отсъстват, отсъстват по обективни причини.
Започваме с разглеждането на точка първа.
1. Проект на решение относно обявяване на избран
народен представител от Четиринадесети изборен район –
Пернишки.
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Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е с
вх. № НС-02-4 от 28 януари 2015 г. писмо от председателя на
Народното събрание госпожа Цецка Цачева, с което ни уведомяват,
че на 26 януари 2015 г. е починала народният представител Росица
Йорданова Янакиева-Костадинова, поради което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България моли да
бъде избран следващият в листата на коалиция АБВ – (Алтернатива
за българско възраждане) в Четиринадесети изборен район –
Пернишки.
Във връзка с това е подготвен проект на решение, който е
качен във вътрешната мрежа с № 1415, с което да обявим за избран
основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс:
Обявява за избран за народен представител в Четиринадесети
изборен район – Пернишки, Лъчезар Стаменов Никифоров, от
листата на коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) в
43-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, коментари? – Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Само една забележка в началото на
преамбюла: „С писмо вх. № НС-02-4 от 28.01.2015 г. на ЦИК е
получено писмо от Народното събрание…“ Два пъти се повтаря
думата „писмо“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега,
отразена е вашата забележка.
Други предложения, колеги? – Не виждам. Закривам
разискванията.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, ведно с корекцията, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 1428-НС.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението ще бъде изпратено с
писма до Народното събрание и съответно до редакцията на
„Държавен вестник” за публикуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Със стандартния текст на
съответните писма. Благодаря.
Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Проекти на решения за регистрации.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Номерът на проекта във вътрешната мрежа за днешното
заседание е 1414 и е относно допускане на политическа партия
„Движение за права и свободи” за участие в новите избори за
общински съветници и за кмет на община Сърница, област
Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.
Постъпило е заявление от политическа партия „Движение за
права и свободи”, подписано от Мустафа Сали Карадайъ –
упълномощен представител от представляващия и председател на
партията Лютви Ахмед Местан, заведено под № 7 на 27 януари
2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за
общински съветници и за кмет на община Сърница, област
Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 22.01.2015 г. от СГС –
ТО, VІ-12 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.; удостоверение от Сметната
палата с изх. № 48-00-7 от 20.01.2015 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.; пълномощно № 1 от
06.08.2014 г. от Лютви Ахмед Местан в полза на Мустафа Сали
Карадайъ.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 78-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 37 от 8 август 2011
г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на
23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс за допускане на политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в новите избори за общински съветници и за
кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март
2015 г., поради което ви предлагам да приемем решение за
допускане на политическа партия „Движение за права и свободи” за
участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община
Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, откривам разискванията. (Реплики.)
Направихме редакционна корекция съобразно вчерашно
протоколно решение за единен стандарт.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това е техническа грешка. Махаме
израза „и притежава удостоверение № 37 от 8 август 2011 г.“
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:
Колеги, други
предложения? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 1429-МИ.
Продължаваме със следващия проект – заповядайте, колега
Пенев, от името на колегата Мусорлиева, на която също се наложи
да излезе по уважителни причини.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам проекта на колегата
Мария Мусорлиева за допускане на политическа партия „Български
земеделски народен съюз” за участие в новите избори за общински
съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик,
насрочени на 15 март 2015 г. Проектът е качен във вътрешната
мрежа с № 1417.
Постъпило е заявление от политическа партия „Български
земеделски народен съюз”, подписано от представляващия и
председател на партията Николай Нанков Ненчев, чрез Александър
Тодоров Христов, заведено под № 9 на 28 януари 2015 г. в регистъра
на партиите за участие в новите избори за общински съветници и за
кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март
2015 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 24.01.2015 г. от СГС –
ТО, VІ-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.; заверено копие на
удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-14 от 26.01.2015 г.
за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и
пълномощно в полза на Александър Тодоров Христов.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 108МИ от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври
2011 г. Тук правя една автокорекция и от текста отпада това, което
виждате в проекта: и притежава удостоверение № 67.
Налице са изискванията на чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс за допускане на политическа партия „Български земеделски
народен съюз” за участие в новите избори за общински съветници и
за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на
15 март 2015 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и
чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на Централната
избирателна комисия № 1401-МИ от 15 януари 2015 г., ви предлагам
да вземем решение да допуснем политическа партия „Български
земеделски народен съюз” за участие в новите избори за общински
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съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик,
насрочени на 15 март 2015 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да
участват в разискванията. Закривам разискванията.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Румен Цачев),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 1430-МИ.
И продължаваме със следващия проект на решение.
Заповядайте, колега Сюлейманов.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, следващият
проект на решение е свързан с допускането на политически партии
за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на
община Сърница, е под № 1416 във вътрешната мрежа за днешното
заседание.
Постъпило е заявление от политическа партия „Народна
партия свобода и достойнство“, подписано от представляващия и
председател на партията Корман Якубов Исмаилов, заведено под
№ 8 на 28 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите
избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област
Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 23.01.2015 г. от СГС –
ТО, VІ-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.; удостоверение от Сметната
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палата с изх. № 49-00-9 от 23.01.2015 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2013 г.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно Решение № 2766-МИ от 14 август 2013 г. за участие в
частични избори за кметове на общини и кметства на 29 септември
2013 г.
Налице са изискванията на чл. 469, ал. 5 от Изборния кодекс
за допускане на политическа партия „Народна партия свобода и
достойнство” за участие в новите избори за общински съветници и
за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15
март 2015 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и
чл. 469, ал. 2 и 5 от Изборния кодекс и Решение на Централната
избирателна комисия № 1401-МИ от 15 януари 2015 г., предлагам да
допуснем политическа партия „Народна партия свобода и
достойнство“ за участие в новите избори за общински съветници и
за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15
март 2015 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, откривам разискванията. – Заповядайте, колега
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, относно внесения финансов
отчет, това е нова партия и е внесен отчет само за 2013 г. Предлагам
изразът да е в единствено число: за внесен от партията финансов
отчет за 2013 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, други? – Отразява се тази забележка. Приема се от
докладчика.
Колеги, закривам разискванията.
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Който е съгласен с така предложения проект на решение,
ведно с корекцията, направена в залата, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Мария Бойкинова, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 1431-МИ.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
3. Проект на решение относно реда за проверка на
кандидатите в новите избори за общински съветници и за кмет
на общ. Сърница
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа е качен
проект под № 1419 относно определяне на реда за проверка на
кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и
инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кмет
на община Сърница, област Пазарджик, насрочени за 15 март 2015 г.
Правните основания за постановяване на това решение са
чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413 и чл. 415 от Изборния кодекс и т.
35 от Решение № 1416 - МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК.
Предлагам ви в т. І да бъде уреден въпросът за извършване на
проверката от Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“).
1. Възлага на ГД „ГРАО” при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на
регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и за
кмет на Община Сърница, област Пазарджик, насрочени за 15 март
2015 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин
дали отговаря на следните условия:
- да има българско гражданство;
- да е навършил 18 години към 15 март 2015 г. включително;
- да не е поставен под запрещение;
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- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- дали има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес
на територията на община Сърница към 14.09.2014 г.;
- дали има адресна регистрация по постоянен или настоящ
адрес на територията на Република България, когато има адресна
регистрация само по постоянен адрес или само по настоящ адрес на
територията на Община Сърница към 14.09.2014 г.
Колеги, моля да погледнете и да помислим дали това е найдобрата редакция конкретно за последното тире.
2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за
проверка в срок до 12.02.2015 г. включително на ГД „ГРАО“ списък
на кандидатите в електронен вид в EXСEL формат незабавно след
постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:
- номер по ред;
- ЕГН;
- собствено име;
- бащино име;
- фамилно име;
- наименованието (абревиатурата) на партията или
коалицията/местната коалиция, регистрирала кандидата или
инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като
независим.
3. ГД „ГРАО“ извършва проверката по т. 1 в срок до 15.02.
2015 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея. И тук
също моля да преценим дали този срок е достатъчен и подходящ.
4. За резултатите от проверката се изготвя списък в
електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите,
за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.
ІІ. Общинската избирателна комисия в община Сърница
извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга
държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез
Министерството на вътрешните работи.
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ІІІ. Централната
избирателна
комисия
изпраща
до
Министерството на външните работи и до Министерството на
правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2
от Изборния кодекс. Това са всъщност изискванията, касаещи
пасивното избирателно право на граждани на друга държава –
членка на Европейския съюз. (Реплики.)
Колеги, ако решим в какъв срок и как точно, не възразявам да
допълним текста. Говорим за т. ІІ. Може би отново да е в срок до 15
февруари 2015 г. (Реплики.)
Пишем: в срок до 15 февруари 2015 г. (Разисквания.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
предложения по раздел І.?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: По раздел І. Отбелязах всички
предложения, струва ми се.
Предложението по раздел ІІ. „в срок до 15 февруари“
приемам и го записах.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
други
предложения? – Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: (Без микрофон.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Приема се от колегите.
Колеги, други? – Не виждам. Закривам разискванията.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за
решение, ведно с измененията и допълненията, направени в залата,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 1432-МИ.
Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред.
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4. Искане за изплащане на възнаграждения от
Общинската избирателна комисия – Бургас.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви, че с вх. № 15-38 от
26.01.2015 г. е постъпило заявление, подписано от председателя и
секретаря на Общинската избирателна комисия – община Бургас, за
изплащане на възнаграждение за членовете на общинската
избирателна комисия за две проведени заседания. Едното е било на 9
декември 2014 г., а другото – на 18 януари 2015 г.
Представени са необходимите документи, удостоверяващи и
доказващи, че заседанията са проведени, а също така и участието на
съответния брой членове на комисията. И в двете заседания са
участвали председател, заместник-председател, секретар и 21
членове на ОИК.
Затова ви предлагам да одобрим изплащането на
предвидените възнаграждения от държавния бюджет с правно
основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. и чл. 83,
ал. 4. Налице са необходимите доказателства, а именно искането,
протоколите, като са приложени и решенията от двете заседания, от
които е видно кои са участвали и е видно каква тема са разисквали.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за
детайлния доклад.
Колеги, има ли въпроси? – Няма.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следваща точка:
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5. Доклади
по
актове
за
установяване
на
административни нарушения.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е с вх. № НС-07-24
от 28 януари 2015 г. писмо от Столична община – район „Оборище“,
във връзка с изпратени на общинската администрация актове за
установяване на административни нарушения № 28 от 1 октомври
2014 г. и № 13 от 26 септември 2014 г. против издателя на в.
„Преса“, който представлява Дружество „Обединени свободни
медии“ АД – представлявано от господин Тошко Тошев.
Актовете са върнати непредявени и без да са подписани
разписките за тяхното връчване, като е приложен протокол – даже
два протокола са приложени, от които е видно, че служители, а
именно главен специалист Ирина Красимирова Данева и старши
юрисконсулт Димитър Владимир Вълчев, с надлежно посочен
служебен адрес, са посетили седалището, където се намира
дружеството-нарушител, но не им е дадена никаква възможност да
осъществят достъп до канцеларията на дружеството и им е
отговорено, че господин Тошев не се намира там и е невъзможно
служител да слезе с пълномощно, да се яви, да подпише и да му
бъдат предявени актовете.
Колеги, аз лично считам, че в случая може да намери
приложение разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН), според която,
когато нарушителят откаже – несъмнено е такъв случаят, това се
отбелязва в акта и съответно приключва процедурата по предявяване
и връчване на акта. В случая аз лично смятам, че тези два протокола,
които са съставени, могат надлежно да се приложат към актовете,
преписката да се комплектува и да се изпрати на областния
управител за издаване на наказателните постановления.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, приемаме ли становището на колегата Пенев? –
Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз приемам. Дори имам спомен, че
единия път след връчване по този ред на домашен адрес на лицето,
беше изпратен актът и по месторабота, което за мен означава или
недобре свършена работа, или недобре дадени указания и ако има
принципно решение, това да бъде доведено до знанието на
юрисконсултите, които решават кога и как да постъпят по всеки
един конкретен акт, съгласно протоколното решение на ЦИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз лично считам, че когато се касае за
осъществяване на производството по ЗАНН и предявяване и
връчване на акта, трябва да бъдат изчерпани всички възможности за
предявяване на акта. И когато се връчва на физическо лице, е
резонно да бъде осъществено връчване и по месторабота и когато и
там не бъде осъществено, вече да е налице връчване. Докато в
случая е юридическо лице и няма как по друг начин. Повече
възможности за предявяване на съществуват.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като се оказва, че въпросът е
дискусионен, тогава предлагам да се подложи на гласуване едно
предложение - дали на колегата Пенев или моето, за да знаем в ЦИК
точно как да постъпваме, включително и служителите от
администрацията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, два въпроса бяха
поставени в залата. Първият въпрос е по повод конкретното
процедиране с този акт.
Колеги, който е съгласен да се процедира по начина, който
предложи колегата Пенев, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
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Постави се и въпрос за уеднаквяване практиката на ЦИК –
първо проучване и след това при наличие на различни становища,
уеднаквяване практиката на ЦИК по начина, по който ще бъдат
предявявани и връчвани актовете, колеги, предлагам ви на
следващото работно заседание, когато ще имаме и повече време, да
обсъдим този въпрос и тогава, ако се налага, да го внасяме за
разглеждане в залата.
Колеги,
продължаваме
със
следващия
докладчик.
Заповядайте, колега Сюлейманов.
МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-2010 от 28 януари 2015 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило възражение от „Интермедия“ ООД, представлявано от
Георги Стоянов Илиев и Славка Николова Бозукова чрез адвокат
Маргарита Сулова против Акт за установяване на административно
нарушение № 65 от 13 октомври 2014 г., съставен от председателя на
Централната избирателна комисия.
Към настоящия момент връчването на акта и предявяването
му все още не се е върнало обратно. След като се върнат, предлагам
да решим да се приобщи към административно-наказателната
преписка и така окомплектувано, да се изпрати на областния
управител по компетентност.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Така че към настоящия
момент е за сведение и след това ще докладвате.
Следващ докладчик е колегата Бойкинова – заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № НС-20-9 от 28 януари
2015 г.
в
Централната избирателна комисия е постъпило
възражение от Никола Костадинов Костадинов – главен редактор на
Агенция „Блиц“, против Акт за установяване на административно
нарушение № 60 от 8.10.2014 г., съставен от председателя на
Централната избирателна комисия. Възражението ще бъде

17
приложено към Акт № 60 и административно-наказателната
преписка.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
6. Проект на решение относно условията и реда за
изработването, доставката и съхраняването на изборните книжа
и материали в новите избори за общински съветници и за кмет
на общ. Сърница, област Пазарджик.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проектът на решение с № 1397. Аз ще си позволя да не го чета абзац
по абзац, тъй като проектът днес беше разискван на работно
заседание и колегите, които присъстваха, бяхме единодушни по така
предложения ви във вътрешната мрежа проект.
Правя една корекция в раздел ІІ., т. 1 – там където е СИК, не
е РИК, а ОИК. Това беше коментирано, но корекцията не е
направена.
Предлагам ви да се запознаете с проекта.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за
запознаване.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само да допълня: на стр. 3 в
раздел ІІІ. Изречението: при възлагане на изработването на изборни
книжа и материали, възложителят може да предвиди в договорите да
бъде възложена и доставка и/или съхранението. В болд и поставяне в
скоби е „или съхранението“, като аз като докладчик на проекта, ви
предлагам това да остане в проекта на решението. Но тъй като на
работно заседание бе повдигнат въпросът, като колегата Нейкова,
която сега я няма, предложи да отпадне с оглед сигурност.
Но аз ви предлагам да остане, защото мисля, че това е
правено и не мисля, че ще доведе до по-малка сигурност. Въпросът е
кога става предаването.
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И другият въпрос, който е във връзка с това е, че понякога
общините предпочитат в последния момент да вземат материалите с
оглед това, че нямат помещение за съхранение.
Тоест, аз като докладчик предлагам проектът да се приеме с:
и съхранението…
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕВ: Във връзка с казаното от
докладчика за болдвания текст, де факто съхранението е възложено
на Министерството на вътрешните работи. Това е в т. ІV. Тоест, в
тази т. ІІІ. считам, че ще има противоречие с останалите точки.
(Реплики.)
В т. ІІІ. Възложителят при възлагане на изработването на
изборните книжа и материали, възлага освен доставката, и
съхранение. Обаче в т. ІV. Охранителните дейности в процеса на
доставката и съхранението на изборните книжа и материали се
осъществяват от Министерството на вътрешните работи,
съгласувано с ОИК. Тоест, съхраняването на материалите преди
предаването е на Министерството на вътрешните работи. (Реплики.)
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Андреев, може би трябва да
разглеждаме раздел ІІІ. и раздел ІV. ведно с раздел ІІ., където в
първото изречение се обяснява кой е възложителят. И по-скоро, на
прост език казано, когато общинската администрация се приеме да
съхранява, тя възлага на МВР. А когато този, който ги е изработил,
ги съхранява в негов склад, той намира начин и отговорността
принадлежи на този, който ги изработва и съхранява към момента.
Предаването е важно според мен. От момента на предаването
на общинската администрация – доколкото аз го разбирам и
доколкото мисля, че и практиката показва това - вече се възлага на
Министерството на вътрешните работи. (Разисквания.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам
желаещи да участват в разискванията.
В оперативен порядък обсъдихме, че в раздел ІІІ. ще остане
текстът „и/или съхранението“, върху който колегата Ганчева обърна
внимание.
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Други? – Не виждам. Закривам разискванията.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 1433-МИ.
Колега Грозева, вие щяхте да направите едно предложение.
Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, моля да включите в
дневния ред проект на решение за определяне на възнагражденията
специалисти към Общинската избирателна комисия– Сърница,
област Пазарджик.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, беше пропуснато
като точка от дневния ред.
Формално, колеги, който е съгласен да разгледаме този
проект сега, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте да докладвате, колега Грозева.
7. Проект
на решение
относно определяне
на
възнагражденията специалисти към ОИК – Сърница, област
Пазарджик.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги,
моля да погледнете проект № 1418 относно определяне на
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възнагражденията специалисти към Общинската избирателна
комисия – Сърница, област Пазарджик.
В предходни избори определянето на възнаграждението сме
включвали към определяне на възнагражденията на общинските
избирателни комисии. Този път обаче ви го предлагам като отделно
решение на основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78 и 468 от
Изборния кодекс. Предлагам да одобрим един експерт за периода на
дейността на ОИК – с еднократно възнаграждение в размер на 720
лв.
И един технически сътрудник за подпомагане на ОИК,
включително при предаване на книжата и материалите на СИК в
предизборния ден, в изборния ден, приемане на протоколите от СИК
след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в
Централната избирателна комисия – с месечно възнаграждение в
размер на 360 лв.
Обърнете внимание на т. 3, където фактически е обяснено на
каква база е определено възнаграждението на техническия
сътрудник и на експерта. Завишено е само с 20 лв. на база
минималната работна заплата, която към 1 януари 2015 г. е
увеличена с 20 лв.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам. Закривам разискванията.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 1434-МИ.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
8. Доклади по писма и разни.
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Първи е колегата Андреев.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Уважаеми
колеги,
на
електронната поща на Централната избирателна комисия е
постъпило писмо с вх. № МИ-22-1 от 25.01.2015 г. То е от господин
Иван Иванов, който ни пита и аз ще ви го прочета, защото е съвсем
кратко:
„Здравейте! Искам да ви попитам какво трябва да се направи,
за да се кандидатирам за местните избори в с. Срем, община
Тополовград, като независим кандидат за октомври 2015 г.“
Първоначално моето становище беше, че тъй като е
прекалено общо зададен въпросът, да го оставим за сведение. Но все
пак установена наша практика е да връщаме отговор на всички
писма, които пристигат. Във връзка с това аз съм ви подготвил едно
писмо, което е проект № 2568 и в което общо взето насочвам
господин Иванов къде би могъл да намери съответната информация,
която го интересува, тъй като ние не бихме могли изцяло и в
подробности да му разкажем какво точно следва да направи.
Ако приемете писмото, аз предлагам да го гласуваме, за да
може да му бъде изпратено.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, моля запознайте се с проекта.
Имате ли коментари, предложения? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, колега, с втория доклад.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, бих искал да
ви запозная. Всички ние получихме покана да присъстваме на
пресконференцията, която беше дадена днес от 11 ч. от Комисията
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за защита на личните данни. Тази пресконференция беше
организирана във връзка с отбелязването на Деня за защита на
личните данни, който де факто е въведен в международен план на 28
януари. За девети път се провежда в България.
На самата пресконференция от страна на Централната
избирателна комисия присъствахме двамата говорители – аз и
колегата Нейкова, колегата Сидерова и колегата Иванка Грозева,
която ще помоля, ако има нещо, което аз съм пропуснал, да допълни
евентуално този кратък доклад.
Пресконференцията протече като господин Венцислав
Караджов като председател на комисията, благодари за
присъствието и съвсем накратко отчете дейността на Комисията за
защита на личните данни към момента за изминалата 2014 г. по
различните направления, в които комисията е работила съгласно
своите правомощия.
Разбира се не отбягна в своя доклад данни по отношение на
жалбите и сигналите, които бяха постъпили в Централната
избирателна комисия и които ние препратихме или които бяха
свързани с използването на лични данни на граждани от
политически субекти, които ги бяха включили в списъците в
подкрепа на участието им в изборите.
Във връзка интересни са данните, че общо са постъпили 1380
жалби, от които Комисията за защита на личните данни е разгледала
496, тъй като са счели, че тези жалби имат всичките данни, за да
може да бъдат образувани административни производства. Това са
жалбите само по изборите за Европейски парламент на 25 май
2014 г. А вследствие на този механизъм, който беше въведен в
Изборния кодекс и съответно от действията, които Централната
избирателна комисия съвместно с Комисията за защита на личните
данни и Прокуратурата предприе за препращане и проверка на
сигналите, в изборите за народни представители те са значително,
много по-малко, а именно 53. Тоест, само 53 жалби и сигнали в
рамките на изборите за народни представители, което означава, че
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това е подействало и на всички субекти, които са включени в
изборния процес, за да може да бъде ограничено използването на
данните. Като разбира се, след проверките са наложени и
съответните наказания на субектите, които са администратори на
личните данни, които не са изпълнили тези изисквания.
Иначе освен Централната избирателна комисия присъстваха
три от големите медии, а именно БНТ, „Нова телевизия“, ТВ7. Не
бяха отправени въпроси, а всичко беше насочено към самата
комисия.
Ние благодарихме за поканата от името на Централната
избирателна комисия - затова, че сме били поканени да участваме.
Поздравихме ги с празника, който имат във връзка с честването на
Деня за защита на личните данни.
Това мога да кажа съвсем накратко. Разбира се, ако има
въпроси, но ние имаме доклада – беше ни предоставен и можем да го
дадем да се запознаят колегите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, молбата ми е да го
качим във вътрешната мрежа, за да могат колегите да се запознаят.
Благодаря, колега Андреев.
Продължаваме със следващ докладчик – колегата Грозева.
Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
проект на писмо с № 2566 от днес. То е до кмета на община
Ботевград господин Георги Георгиев във връзка с писмо от господин
Георгиев, което е входирано в Централната избирателна комисия
под № ЕП-14-1 от 28 януари 2015 г. В писмото господин Георгиев
отправя искане за отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за членове на Европейския парламент от Република България на
25 май 2015 г.
Не съм изготвила решение, тъй като съгласно т. 17 от
Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г., достъпът до запечатаните
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помещения с изборните книжа и материали, се извършва по
разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи
по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Основанието за отваряне на помещението е постъпило писмо
от Началника на РПУ на МВР – Ботевград, с изх. № 6808 от 21
януари 2015 г., с искане да им бъде предоставено копие от
декларация на господин Методи Николов Маринов, който е
упражнил правото си на глас в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България. И тъй като по смисъла на чл. 52,
т. 3 от НПК разследващ орган се явяват всички полицейски органи
на Министерството на вътрешните работи, считам че не се нуждаем
от специално разрешение от наша страна, а само на основание чл. 17
от нашето решение, при изпълнение на всички останали точки в
решението, а именно начина на отваряне и след това отново на
запечатване на помещението, самата община може да извърши
отварянето на това помещение и да го запечата, като вземе
необходимия документ и го предостави съответно на органите на
МВР.
Поради това ви предлагам да отговорим на господин
Георгиев с настоящото писмо. Подробно съм описала основанията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, моля да се запознаете с проекта на писмо.
Имате ли коментари и предложения за изменение и
допълнение? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е колегата Солакова. Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само формално
докладвам преписка с вх. № МИ-15-35 от 26 януари 2015 г. по
електронната поща, и по пощата с дата 28.01.2015 г. от Общинската
избирателна комисия – Сърница, с искане за назначаване на
технически сътрудник. По този повод беше и заседанието на
работната група и подготвеният проект, докладван от колегата
Грозева.
Докладвам ви вх. № ЦИК-99-21 от 26 януари 2015 г. и вх.
№ ЦИК-99-16 от 22 януари 2015 г. Това е във връзка с протоколното
ни решение за публикуване на обявлението за подбор на длъжността
финансов контрольор и човешки ресурси във в. „Капитал дейли“.
Първа публикация на 22 или 23 януари 2015 г., и втора публикация –
на 28 януари 2015 г., като цената на една публикация по приложени
проформа фактури е 297 лв. Мисля, че са одобрени вчера с описа на
фактурите. Затова ви докладвам само за сведение.
И последното писмо във връзка с плащане – вх. № ЦИК-99-17
от 23 януари 2015 г. Това е за плащане към „Омега софт“ за модул
„Хонорари“. Както разбрахте, отделно за заплатите на служителите
и членовете на Централната избирателна комисия, и отделно модул в
съответния размер, одобрен с вчерашно протоколно решение.
Докладвам ви един констативен протокол за втори оглед на
помещенията, пострадали от наводнението през лятото, с изх. № К556-28-51 от 24 януари 2015 г., вх. № ЦИК-02-3 от същата дата Тристранен констативен протокол. От страна на Централната
избирателна комисия служителят Стоян Русинов участва отново в
огледа на помещенията, в присъствието на представители на
администрацията на Народното събрание и фирмата-изпълнител по
договор, който те имат сключен. Става дума за стаи №№ 68, 70, 72,
74, 76 и 76А. С направени съответни замервания, уточнения ни е
представено и писмо с вх. № ЦИК-00-49 от 26 януари 2015 г., от
директора на Дирекция „Управление на собствеността“ с приложен
график за изпълнение на ремонт в помещенията, които се ползват от
Централната избирателна комисия.
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Тези ремонтни дейности започнаха точно днес в стая №
76А – това е малката работна зала. Графикът също е публикуван във
вътрешната мрежа. Ремонтните дейности ще приключат на 23
февруари 2015 г. Окончателно почистване и демобилизация – на 26
февруари 2015 г.
Докладвам ви ги за сведение.
Докладвам ви за сведение няколко покани за семинари. Само
по номера ще ги кажа и ще ги предоставим на директора на
Дирекция „Администрация“ и във връзка с това си говорихме и на
работното заседание да възложим на директора на Дирекция
„Администрация“ и след назначаване на длъжността в частта
„Човешки ресурси“ да се изготви план за обучението на
служителите от администрацията. Това са вх. №№ ЦИК-00-51 от 27
януари 2015 г., ЦИК-00-50 от 27 януари 2015 г. и ЦИК-00-46 от 22
януари 2015 г.
Нека да се извърши съответна преценка по конкретните
покани за семинар и ако е необходимо, да се направи предложение
за участие.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
коментари по този доклад? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Томов за вашия доклад.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разпределено ми е писмо, изпратено от
Министерството на външните работи и подписано от заместникминистър Катя Тодорова, към което е приложен окончателният
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доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека на
ОССЕ, относно наблюдението на предсрочните парламентарни
избори в България на 5 октомври 2014 г.
Докладвам го за сведение. Качено е във вътрешната мрежа за
днешното заседание с вх. № НС-04-01 от днешна дата.
Колеги, моля да се запознаете с него.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Томов.
Колеги, позволете ми да направя и аз няколко доклада.
Първо, във връзка с одобрените фактури вчера, колеги,
оставихме една фактура за извършване на допълнителна проверка, а
именно по отношение поръчката на бизнес-чанти. Оказа се, че
съвсем правилен е бил докладът, защото с протоколно решение по
Протокол № 156 от 18 декември 2014 г., Централната избирателна
комисия е приела да извърши 50 на сто авансово плащане и 50 на сто
в рамките на тази година.
Колеги, заради това, да приключим плащането, а също и да
ви информирам, че чантите ще пристигнат до края на седмицата, ви
предлагам да одобрим плащането докладвано към Арт 93 на
стойност 2655 лв.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължавам с втория си доклад.
Колеги, във връзка с обявения конкурс за подбор на
длъжността „Финансов контрольор, човешки ресурси, здравословни
и безопасни условия на труд“, поставям следния въпрос. Кое
определя за водещо Централната избирателна комисия? Функциите
като финансов контрольор или функциите като човешки ресурси? –
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Това е важно и с оглед мястото в щатното ни разписание на
съответната длъжност. (Реплики.)
Колеги, предлагам лицето да бъде на подчинени на директора
на Дирекция „Администрация“ в съответното звено, което ние сме
приели в администрацията.
Подлагам това на гласуване.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 ((Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Цветозар Томов),
против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Колеги, предлагам ви следното: На базата на предходната и
вече одобрена от Централната избирателна комисия длъжностна
характеристика за длъжността „Човешки ресурси, здравословни и
безопасни условия на труд“, ведно с функциите на „Финансов
контрольор“, които преди бяха възложени на господин Ивайло
Цонковски, и във връзка и в синхрон с обявените изисквания за
заемане на длъжността „Финансов контрольор, човешки ресурси,
здравословни и безопасни условия на труд“, както и с оглед
стандартите на подготовка на длъжностни характеристики в
Централната избирателна комисия, да ми делегирате да изработя и
утвърдя, заедно с администрацията, длъжностната характеристика за
тези позиция.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 ((Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Цветозар Томов),
против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
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Колеги, и още един въпрос стои пред нас. Той е свързан с
провеждане на подбора на лица за длъжността „Главен
счетоводител“. Колеги, трябва да формираме комисия. Предлагам
ви с протоколно решение да формираме комисия днес, да направим
своите предложения; да възложим на комисията да изработи, така
както сме предвидили, варианти на тестове и практическа задача,
както и да подготви въпроси за интервю с кандидатите, да проведе
процедурата и да изготви доклад, който да представи на
Централната избирателна комисия, за да може Централната
избирателна комисия след това да избере лицето, което да назначи за
длъжността „Главен счетоводител“.
Колеги, във връзка с това моля за вашите предложения за
членове на тази комисия.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз предлагам колегата Мария
Мусорлиева. Имам нейното съгласие.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам колегата Ганчева.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам комисията да бъде
оглавена като председател от председателя на Централната
избирателна комисия госпожа Алексиева, и отделно от това имам
съгласието да предложа като член госпожа Камелия Нейкова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз предлагам и
госпожа Маргарита Златарева – имам нейното съгласие. (Реплики.)
Постъпи предложение господин Петър Господинов, който в
момента работи по граждански договор към Централната
избирателна комисия също да бъде член на комисията.
Колеги, до тук имаме шест човека като предложения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: тъй като обичайно комисиите са
нечетна бройка и при все, че в комисията има двама заместникпредседатели и председател, аз се оттеглям.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам анблок
на гласуване следните членове на комисията: Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова и Петър
Господинов.
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Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Цветозар Томов),
против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, който е съгласен да възложим на комисията
изредените от мен преди малко функции, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Цветозар Томов),
против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, имаме ли други доклади? – Няма.
С това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание на Централната
избирателна комисия следващия вторник, 3 февруари 2015 г., от
10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 18,10 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

