
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 167

На 10 февруари 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклад  относно участие в  международна конференция в 

Румъния.

Докладва: Таня Цанева

2. Възнаграждение  за  компютърната  обработка в  ОИК  – 

Сърница.

Докладва: Емануил Христов

3. Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – Нова 

Загора.

Докладва: Румен Цачев

4. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Съединение.

Докладва: Румен Цачев

5.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Монтана.

Докладва: Мария Бойкинова

6.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  – 

Търговище.

Докладва: Ерхан Чаушев

7. Доклади по писма.

Докладват: Таня Цанева,  Иванка Грозева



Метин Сюлеймано, Севинч Солакова

8. Одобряване на фактури.

Докладва: Севинч Солакова

9.Писмо до Печатницата на БНБ.

Докладва: Севинч Солакова

10. Обсъждане относно формата на разяснителната кампания 

във връзка  с  новите  избори за  общински съветници и  за  кмет  на 

община Сърница.

Докладва: Мария Мусорлиева

11.  Методически указания – Втора част.

Докладват: Румяна Сидерова

Емануил Христов

12. Доклади по актове за установяване на административни 

нарушения.

Докладва: Росица Матева

13. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова, 

Владимир Пенев,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина Алексиева, Маргарита  Златарева, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов.

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

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията 

* * *
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Здравейте,  уважаеми 

колеги!  Откривам  заседанието  на  10  февруари  2015  г.  В  залата 

присъстват  11  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

останалите колеги ми се обадиха, някои от тях ще закъснеят, други 

имат обективни причини или са в болнични.

Ако  желаете  да  бъдат  включени  допълнителни  точки  в 

предложения ви дневен ред, моля заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка „Разни” трябва да докладвам 

едно писмо от избирателното тяло на Мексико.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Включвам  го. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо председател,  в 

точка „Разни” имам да докладвам едно писмо.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Включвам  го.  Други 

предложения? Няма.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  дневен  ред  с 

направените допълнения, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК: за -  11 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,   Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Цанева, по първа точка от дневния ред.

Точка  1. Доклад  относно  участие  в  международна 

конференция в Румъния.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря,  госпожо  Мусорлиева.  Колеги, 

във вътрешната мрежа е качен превод на писмото от Централната 

избирателна комисия на Румъния. То е с вх. № 07-4. Първото писмо 

е от 27 януари, което сме докладвали по принцип, чакахме превода, 

второто  е  от  6  февруари към същия  номер.  С  писмото  първо  ни 

благодарят  топло  за  изпратената  информация,  която  те  искаха  от 
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нас, и ни напомнят за международната среща, която ще се състои на 

25 и 26 в Букурещ. Темата е дадена в превода.

Искам да ви помоля днес да решим дали ще изпращаме наш 

представител,  тъй  като  днес  е  последната  дата,  10  февруари,  на 

която  ние  трябва  да  отговорим  поне  за  един  човек,  на  когото 

комисията от Румъния поема три нощувки в хотел, храна и местен 

транспорт от летището до хотела и обратно.

Аз  ви  предлагам  да  вземем  участие  и  да  решим  кой  от 

членовете на Комисията ще присъства. Да решим също дали да бъде 

един или да бъдат двама. В края на писмото ще видите темите, с 

които  можем  да  участваме.  Предлага  се  на  участниците  да 

разработят тема, по която да излязат с доклад.

Чакам вашите предложения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имайки предвид, че само два дни по-

късно шест души заминават в Брюксел, мисля, че е достатъчно един 

човек  да  замине.  Мисля,  че  е  достатъчно  да  замине  един  наш 

представител,  заместник-председател. Още повече, че изложението, 

което  ще  бъде  направено,  най-вероятно  ще  бъде  съгласувано  с 

Комисията.  Румънците  са  едни  от  първите  организатори  на 

Асоциацията  на  централните  избирателни  комисии  и  е  добре  да 

участваме  с  един  човек.  Предлагам  заместник-председателя  на 

Комисията госпожа Мария Мусорлиева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тогава аз приемем, че днес ще потвърдим, 

тъй като е последния срок, участието на госпожа Мусорлиева, която 

ще подготви съответния доклад.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

предложението  да  поема  ангажимента  да  представлявам 

Централната избирателна комисия в Букурещ, моля да гласува.

Гласували  11  членове на ЦИК: за -  10 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  
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Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 1 (Емануил Христов).

По  втора  точка  от  дневния  ред  –  заповядайте,  господин 

Христов.

Точка  2.  Възнаграждение  за  компютърната  обработка в 

ОИК – Сърница.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

проектът за решение. Знаете, че за всички нови и частични избори 

Централната избирателна комисия съгласно подписания договор № 

МС-41  от  21  април  2012  г. със  съответните  допълнителни 

споразумения 1 и 2 и приложенията към тях, трябва за всеки избор 

да  излиза  с  решение  относно  заплащането  на  компютърната 

обработка за  съответната  общинска  избирателна  комисия.  В  тази 

връзка съм подготвил този проект, който касае именно определяне 

размера на възнаграждението, като съм добавил тук „за поддържане 

и публикуване на интернет страницата на ОИК и за извършване на 

компютърна  обработка в  ОИК  на  протоколите  на  СИК  за 

резултатите от провежданите нови избори за общински съветници и 

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

Основанието е т. 6.2. на договор, договорът е при мен, всеки 

може да го види. Той действа вече три години и може би за последен 

път го прилагаме, макар че действието на договора е до 23 октомври 

2015 г.,  но  да  се  надяваме,  че  няма да  има нови  избори до  края 

годината.

В тази връзка предлагам Централната избирателна комисия 

да вземе решение, че определя възнаграждението на преброителя за 

поддържане  и  публикуване  на  интернет  страницата  на  ОИК  и  за 

компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи 

тур на 15 март 2015 г. на новите избори за общински съветници и 
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кмет на община Сърница, област Пазарджик на 15 март 2015 г. както 

следва:

За ОИК – Сърница, област Пазарджик – 628,80 лв. с ДДС

При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 

22 март 2015 г.  определя  възнаграждението  на  преброителя  за 

поддържане  и  публикуване  на  интернет  страницата  на  ОИК  и  за 

компютърната обработка на протоколите на СИК за втори тур както 

следва:

За ОИК – Сърница, област Пазарджик – 440.16 лв. с ДДС.

Тук  е  отпаднала  третата  точка  от  стандарните  решения  за 

частичните  избори,  в  която  добавяме,  че  сумата  се  изплаща  от 

общинския бюджет. Понеже сега изборите са нови, сумата ще бъде 

изплатена от държавния бюджет. Затова е отпаднала тази точка, ако 

ви прави впечатление.

Само  да  ви  подсетя,  че  на  втория  тур  съгласно  договора, 

който сме подписали, заплащането е с 30% по-ниско отколкото на 

първия тур, затова е разликата между 628,80 лв. и 440,16 лева.

Предлагам да вземем това решение, тъй като в момента върви 

подготовката на програмния продукт. Днес ще приемем втората част 

на  методическите  указания,  която  касае  работата  на  Общинската 

избирателна  комисия  с  изчислителния  пункт  в  Сърница  по 

отношение именно на компютърната обработка. Затова предлагам да 

приемем това решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз искам само да ви предложа все пак 

да  не  изключваме  това  изречение,  че  е  за  сметка  на  държавния 

бюджет, защото после ще питат. Досега сме правили само частични 

избори и те са за сметка на общинския бюджет, но сега ви предлагам 

да запишем едно изречение, че разходите са за сметка на държавния 

бюджет.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не възразявам. Ще си остане третата 

точка, както е в другите решения, че възнаграждението е за сметка 

на  държавния  бюджет.  Ще  добавя  тази  точка  допълнително  в 

решението.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

представения проект на решение и направеното допълнение, моля да 

гласува.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Това е Решение № 1446-МИ.

По  трета  точка  от  дневния  ред  –  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение, заповядайте, господин Цачев.

Точка 3.  Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Нова Загора.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Уважаеми колеги,  с  вх.  № МИ-06-8 от  6 

февруари 2015 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане  от  Общинската  избирателна  комисия –  Нова  Загора,  за 

изплащане  на  възнаграждение  за  едно  проведено  заседание на  2 

февруари 2015 г. Заседанието е проведено във връзка с подаване на 

оставка  от  общински  съветник  в  община  Нова  Загора.  На  това 

заседание при изискуемия кворум Общинската избирателна комисия 

е приела решение, с което е обявила следващия в листата на РЗС за 

общински съветник в община Нова Загора.

Към искането е приложен протокол от проведеното заседание 

на  2  февруари 2015  г.,  както  и  заверено  копие  от  решението  на 

Общинската  избирателна  комисия.  Считам,  че  са  налице 

законоустановените  предпоставки  по чл.  458 от  Изборния кодекс, 

както и на изискванията на Решение 1486 от 2011 г. на Централната 
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избирателна комисия за изплащане на възнаграждение от държавния 

бюджет  за  проведеното  заседание  на  присъствалите  членове  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Нова  Загора.  Предвид  което 

предлагам  да  приемем  протоколно  решение,  с  което  да  уважим 

направеното искане.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Докладвайте за ОИК – Съединение, колега Цачев.

Точка 4.  Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Съединение.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с  вх. № МИ-15-54 от 5 

февруари 2015  г. Общинската  избирателна  комисия в  община 

Съединение, област Пловдив, е провела свое заседание, на което са 

обсъдени  промените  в  Изборния  кодекс,  промени  в  Закона  за 

местното  самоуправление  и  местната  администрация,  както  и 

вземане на решение във връзка с писмо от Централната избирателна 

комисия  изх.  №  МИ-15-41  от  27  януари  2015  г. във  връзка  с 

постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив, за предоставяне 

на  информация  относно  проведени  избори  за  кмет  на  община 

Съединение през 2012 г.

На това свое  заседание Общинската избирателна комисия е 

взела съответно решение по писмото на Централната  избирателна 

комисия, както и е обсъдила промените в Изборния кодекс и Закона 

за  местното  самоуправление  и  местната  администрация.  Предвид 

което е направено искането за заплащане.
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Предлагам да уважим направеното искане и на основание чл. 

83,  ал.  4  да  бъде  изплатено  възнаграждение  на  присъствалите 

членове  на  заседанието  на  Общинската  избирателна  комисия,  за 

което моля да приемем протоколно решение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направения доклад, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК: за -  11 (Мария Мусорлиева,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Госпожо  Бойкинова, моля да докладвате по шеста точка от 

дневния ред – искане за  изплащане на възнаграждение  от ОИК – 

Монтана.

Точка 5.  Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Монтана.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  С  вх.  № МИ-15-56  от  6  февруари 

2015 г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане за 

изплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  Общинската 

избирателна комисия – Монтана. Общинската избирателна комисия 

–  Монтана,  е  провела  заседание  на  30  януари  2015  г.,  на  което 

заседание  предсрочно  е  прекратила  пълномощията  на  Стилян 

Христов  Каменов,  общински  съветник  от  листата  на  политическа 

партия „Вяра, морал, родолюбие, отговорност, национален идеал за 

единство” и съответно са обявили за избран следващия от листата 

общински съветник, а именно Симеон Василев Власев.

Предлагам на основание чл. 83, ал. 4 и Решение 631-МИ от 15 

юли 2014 г. да одобрим изплащане на възнаграждение от държавния 

бюджет на председател, заместник-председател, секретар и 13 члена, 

които са провели заседание на 30 януари 2015 г.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направения доклад и представеното искане, моля да гласува.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колега  Чаушев,  изплащане  на  възнаграждение  на  ОИК  – 

Търговище. Заповядайте.

Точка 6. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Търговище.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане с 

вх.  №  15-22  от  20  януари  2015  г. от  Общинската  избирателна 

комисия – Търговище, за заплащане на възнаграждение за проведени 

заседания.  Аз тази преписка ви бях докладвал,  но съм пропуснал 

едно заседание, което ви докладвам сега в момента. Става въпрос за 

едно  заседание,  проведено  на  14  януари  2015  г.,  на  което  са 

присъствали: председател, секретар и 12 членове. На това заседание 

са освободили  общински съветник и са обявили за избран друг на 

негово  място  от  съответната  кандидатска  листа,  поради  което  аз 

предлагам на основание чл. 458 от Изборния кодекс да им се изплати 

това възнаграждение от държавния бюджет.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  възражения? 

Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
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Седма  точка  е  доклади  по  писма.  Първа  е  Таня  Цанева. 

Заповядайте, госпожо Цанева.

Точка 7. Доклади по писма.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх.  № ЦИК-07-8 от 6 февруари 

2015  г.  сме  получили  поздравителен  адрес  от  председателя  на 

Централната избирателна комисия на Молдова във връзка Световния 

ден на изборите.

Следващият ми доклад. С изх. № ЦИК-00-137 от 9 февруари 

2015  г.  сме  получили  имейл  от  Обществения  съвет,  с  който  ни 

уведомяват, че ще имат заседание на 10 февруари и първа точка от 

дневния  им  ред  е  информация  от  представител  на  ЦИК  относно 

предложението  на  Обществения  съвет  за  прием  на  член  в 

Обществения съвет.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, мога ли да изразя следното 

становище, знам, че не съвпада със становището на голяма част от 

членовете  на  Комисията,  но  според  мен  единственият  начин  да 

контактуваме  и  да  не  бъдем  обвинявани,  че  ние  сме  прекъснали 

връзката с Обществения съвет е да изпращаме наш представител на 

техните заседания.  Още повече,  че процедурата за  прием на нови 

членове  ще  бъде  утвърждавана  от  нас  след  това.  С  оглед 

съдържанието на дневния ред, смятам, че днес трябва да присъства 

наш представител.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  за 

предложения кой представител да присъства днес.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  предлагам  на  това  заседание  да 

присъства  колегата  Таня  Цанева,  защото  тя  е  един  от  членовете, 

които  поддържат  връзка  с  Обществения  съвет.  А  пък  вече  за 

следващи заседания, ако има желаещи, няма проблем да отидат те. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който не възразява 

госпожа  Таня  Цанева  да  представлява  Централната  избирателна 
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комисия  днес  на  заседанието  на  Обществения  съвет,  моля  да 

гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК: за -  11 (Мария Мусорлиева,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Колеги,  имам  разпределено  на  доклад 

писмо с вх. № ЦИК-00-138 от 9 февруари 2015 г., което е от фирма 

„Счетоводство, контрол и финанси”. Фирмата предлага семинари – 

единият е в Плевен, другият е в София. Аз си позволих да видя и 

семинара, 84 лева е заплащането,  „Актуални въпроси. Социалното, 

здравното и пенсионното осигуряване” в сила от 1 януари 2015 г., 

„Изменения и допълнения в Кодекса на труда”. Ще го предоставя на 

директора на дирекция „Администрация”. Не знам дали има нужда 

да се ходи, още повече че ние нямаме назначени хора в момента.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Коментари?  Няма. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря.  Уважаема  госпожо 

председател,  уважаеми колеги!  С вх.  № ЦИК-11-4 от  5  февруари 

2015 г. в Комисията е постъпила молба от Емил Григоров Николов. 

Същият е бил назначен за член на 23.РИК – София, за изборите за 

членове на Европейския парламент, както и за изборите за народни 

представители на 5 октомври 2014 г. Господин Николов ни моли във 

връзка  с  комплектуване  на  преписката  си  за  пенсиониране  да  му 

бъдат  издадени  документите  УП-2  и  УП-3,  като  иска  от  нас  и 

преписи от решенията на ЦИК за прекратяване дейността на 23.РИК 

за посочените по-горе избори.

Както знаете, членовете на районните избирателни комисии 

получават  възнагражденията  си  от  Столична  община  и  моето 

предложение е да изпратим молбата по компетентност на Столична 

община.  Ще  подготвя  едно  придружително  писмо  с  копия  от 
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Решение  №  160-ЕП  от  14  април,  с  което  е  назначен  за  член  на 

23.РИК, както и от решението, с което е назначен за член на 23.РИК 

за  изборите  за  народни  представители  на  5  октомври.  И  да  му 

обясня, че решение за прекратяване дейността на 23.РИК няма, то се 

съдържа в Изборния кодекс. Освен това от ведомостта, по която му е 

изплатено  възнаграждението,  много  ясно  се  вижда  до  коя  дата  е 

било възнаграждението и кой период му се зачита за трудов стаж.

Ако сте съгласни с това мое предложение, ви предлагам да 

гласуваме.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  И  копие  до  лицето,  за  да  бъде 

уведомен какво е предприето.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, приемам.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, който е съгласен с 

така направените предложения и приетите допълнения от колегата 

докладчик, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК: за -  11 (Мария Мусорлиева,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Колеги,  ще  ви  докладвам  още  едно 

писмо.  То  е  от  фирма  „Контракс”  във  връзка  с  процедурата  за 

закупуване  на  компютризирана  система  за  електронно  гласуване. 

Както  си  спомняте,  изпратихме  до  фирмите,  заявили  желание  за 

участие в процедурата, три на брой, писмо с покана да се явят на 12 

февруари 2015 г. от 14 ч. и да направят своите презентации, както и 

да отговорят на въпросите, които бяха поставени в писмото, което 

Централната избирателна комисия прие на едно от предходните си 

заседания.

Фирмата е отговорила на въпросите и пише, че с настоящия 

отговор приема поканата и ще организира презентация на системата 

на 12 февруари 2015 г.
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Докладвам  ви  го  за  сведение.  Предлагам  писмото  да  бъде 

приобщено към комплекта документи по процедурата.

Колеги, с вх. № МИ-06-7 от 5 февруари 2015 г. ви предлагам 

за  сведение,  тъй  като  веднъж  вече  ви  го  докладвах,  Общинската 

избирателна  комисия –  Сърница,  ни  е  изпратила  регистъра  за 

регистрираните партии и коалиции за участие в новите избори на 15 

март. Аз ви го докладвах в предходно заседание. Предлагам ви тези 

документи  също  да  бъдат  комплектувани  към  папката  на 

Общинската избирателна комисия – Сърница.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Благодаря.  Господин 

Сюлейманов, заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви за сведение вх. № МИ-06-06 от 3 февруари 2015 г. – 

това  са  две  писма,  съответно  от  община  Съединение  и  от 

Общинската избирателна комисия – Съединение. Общото между тях 

е  предметът  във  връзка  с  проверка  на  Окръжна  прокуратура  – 

Пловдив.  Сигурно  си  спомняте,  на  27  януари  докладвах  и 

Централната  избирателна  комисия  прие  предложението  ми, 

искането,  което  беше  изпратено  до  нас,  да  го  препратим  до 

съответни компетентни органи,  в  случая Общинската  избирателна 

комисия – Съединение, и общинската администрация. Във връзка с 

тази проверка са отговорили, като към нас са изпратили копия от 

тези отговори и ви ги докладвам за сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колега  Солакова, 

заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

главния счетоводител на администрацията на Народното събрание. 

Във  връзка  със  споразумението,  което  имаме  сключено  с  тях,  и 

ползваното имущество и във връзка с инвентаризацията ни изпращат 

стойностите  за  недвижимите  имоти  и  за  движимите  вещи  като 

материални активи. Копие, доколкото разбрах, е предоставено и на 
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счетоводителя, за да може да се отрази по сметките на Централната 

избирателна комисия.

Докладвам ви го за сведение и, разбира се, за предоставяне на 

копие отново на старши-счетоводителя.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  на  министъра  на 

финансиране с вх. вх. № МИ-04-1 от 9 февруари 2015 г. във връзка с 

насрочените  нови  избори  за  общински  съветници  и  за  кмет  на 

община  Сърница.  Министърът  ни  уведомява,  че  са  направени 

консултации с администрацията  на Министерския съвет  и е  взето 

решение средствата  за  организационно-техническата  подготовка  и 

произвеждането  на  изборите  да  бъдат  осигурени  за  сметка  на 

бюджета на Министерския съвет, одобрен със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2015 г.

Докладвам ви писмо от Сметната палата с вх. № ЕП-00-1 от 6 

февруари 2015 г. Искат да се направи уточнение по две фактури с 

посочени номера от юни месец 2014 г., издадени от „Си Джей” ООД 

във  връзка  с  медийните  пакети,  тъй  като  тези  две  фактури 

присъстват в отчета на участниците в изборите, но няма информация 

за тях в нашата справка,  която сме изпратили.  Помните,  тези две 

фактури бяха  одобрени за  изплащане  през  м.  декември,  тъй  като 

бяха  открити  след  предоставяне  на  справката  като  отчетна 

информация на Сметната палата.

Изготвено е писмо до Сметната палата точно в този смисъл, 

че по тези фактури с посочени номера плащанията не са отразени в 

преди това изпратената информация поради факта, че плащането е 

извършено през м. декември 2014 г.

Предлагам да одобрим изпращането на това писмо.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен 

това писмо да бъде изпратено, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК: за -  11 (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от НСО е получено писмо с 

вх.  № ЦИК-99-32 от  6  февруари 2015 г. с  приложена  фактура за 

изплащане съгласно  Споразумение № 163 от  23 януари  2015 г. в 

размер на 2010 лева. Фактурата е публикувана и в папка „Фактури”. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имате ли някакви 

допълнения по споразумението?

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК: за -  10 (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  Румяна  

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И моля да включим в дневния ред и 

фактури  за  одобрение  по  опис,  който  фигурира  също  в  папка 

„Фактури”.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Който  е  съгласен  да 

включим тази точка в дневния ред, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  9 (Севинч  Солакова,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,   Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева); против – 2 (Румен Цачев, Мария Мусорлиева).

Продължете,  колега  Солакова,  по  девета  точка  от  дневния 

ред.

Точка 9. Писмо до Печатницата на БНБ.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  на  работното  заседание, 

което проведохме вчера за обсъждане на проектите на технически 

характеристики  на  бюлетината  за  общински  съветници  и  на 

бюлетината  за  кмет  на  община.  Знаете,  че  изпратихме  до 
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печатницата приложенията към проекторешението. Моля за вашето 

одобрение.  Писмото  е  изпратено,  подписано  за  председател  от 

госпожа  Мусорлиева,  така  както  беше  направено  уточнението  на 

работното  заседание,  с  изх.  № МИ-00-2  от  9  февруари 2015 г.  В 

писмото  изрично  уточнихме,  че  на  12-ти  трябва  да  бъде  прието 

решението  за  одобряване  на  техническите  характеристики,  за  да 

имат възможност в този срок да ни отговорят.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И да ни представят макети 

за одобрение.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

предложеното писмо, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК: за -  11 (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева Румен Цачев).

Използвам  възможността,  за  да  ви  кажа,  че  сме  получили 

поздравителен адрес и от председателя на Централната избирателна 

комисия на Латвия по случай Световния ден на изборите.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  само  да  ви  уведомя,  че 

комисията  за  провеждане  на  процедура  за  подбор  на  длъжността 

„финансов  контрольор  и  човешки ресурси”  вчера  проведе  първия 

етап,  а  именно  подбор  на  документи.  Протоколът  е  качен  на 

страницата на Централната избирателна комисия, ще бъде качен и 

във  вътрешната  мрежа.  Документацията  се  намира  при  Лилия 

Богданова, който желае, може да се запознае с нея.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря.  Госпожо 

Сидерова, заповядайте да докладвате вашето писмо.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  писмото, 

което  е  пристигнало  от  изборното  тяло  на  Мексико.  Това  е  една 

покана от председателя на Генералния съвет (това не е избирателна 

17



комисия, а държавна структура, която произвежда изборите) да се 

присъства на изборите в Мексико, които ще се проведат през юни 

месец,  като  допълнително  ще  бъде  уточнена  пътната  карта  на 

наблюденията и тя ще бъде предоставена на 30 март.

Качила съм във вътрешната мрежа превода. Това писмо беше 

докладвано от колегата Андреев на предишно заседание само като 

получено  такова  и  бяхме  запознати  съвсем  накратко.  Аз  ви 

предлагам след като се запознае Комисията, да определим кои наши 

представители могат да отидат там. Предварително мога да кажа, че 

колегата  Андреев  и  колегата  Владимир  Пенев,  които  владеят 

испански  език,  изявиха  желание.  Колегата  Андреев  досега  не  е 

изпращан никъде от Централната избирателна комисия.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  предлагам  колегата  Мария 

Бойкинова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Да,  да  има и  представител  на  най-

голямата  група  при  нас.  Така  ще  се  формира  една  добра 

представителна група.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, преминаваме към 

Методически указания – Втора част.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

 РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, първия раздел ще докладва 

госпожа Ганчева,  тъй като тя работи по него.  Ще видите,  че има 

добавени  думички  на  две  места.  За  вас,  които  сте  чели,  сме 

разшифровали „ПП и КП” като „партия и коалиция” и вместо „лица 

с  физически  и  зрителни  увреждания”  сме  записали  „с  увредено 

зрение и затруднения в придвижването”. Това са просто редакции, 

които този закон изисква.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз съм работила по Раздел 

първи, но поправките, които съм направила, са се изгубили поради 

някакъв технически проблем и не са качени във вътрешната мрежа.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Докато  бъде  готова 

госпожа  Ганчева,  предлагам,  колеги,  да  разгледаме  точка  11,  тъй 

като това е само за обсъждане и то съвсем накратко.

Точка  10.  Обсъждане  относно  формата  на  разяснителната 

кампания във връзка с новите избори за  общински съветници и за 

кмет на община Сърница.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  нямам  нищо 

писмено,  просто  искам да  ви  питам за  мнението  ви  дали  да  има 

някакъв формат на разяснителна кампания в община Сърница или 

ще  предоставим  на  Пловдив  спрямо  решението,  което  взехме  за 

телевизионните  и  радиоканали  –  Пловдив.  Ако  имате  мнения, 

заповядайте  да  ги  изразите.  Няма  желаещи.  Оставяме  го  за 

разсъждение  за  следващото  заседание  и  все  още  докато  съм 

ръководител на тази група, защото имам намерение да се откажа, ще 

съобразя мнението ви на следващото заседание. Благодаря.

Започваме с докладите по методическите указания.

Точка 11. Методически указания – Втора част.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  първия  раздел  на  Част  втора  – 

Действия на Общинската избирателна комисия в изборния ден до 

приключване на гласуването, както виждате, описани са действията 

по  попълване  състава  на  секционните  избирателни  комисии  в 

началото на изборния ден, за да може да започне той. От досегашни 

наши методически указания това, което аз си позволих да поправя, е 

в  точка  втора  беше  записано  „по  предложение  на  ПП  и  КП”,  а 

Изборният  кодекс  не  си  служи  вече  с  понятието  „политическа 

партия” и „коалиция от партии”, а си служи с понятията „партия и 

коалиция”. Само това си позволих да редактирам в тази точка.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Понеже  говорим  за  точка  втора,  колеги, 

освен тази редакция аз предлагам в същото изречение, което казва, 

че ако до един час след откриване на изборния ден не се яви член на 

секционна комисия, Общинската избирателна комисия назначава на 

негово  място  резервен  член,  да  добавим  със  запетая  „от  която  е 

неявилият  се  член”.  По  този  начин  обръщаме  внимание,  че 

резервният член трябва да е от партията на неявилия се.

И в същия смисъл, колеги, в последното изречение на точка 

2,  което  касае  отсъствието  на  председател,  заместник-председател 

или секретар, предлагам да сложим една запетая след „секретар” в 

края на изречението и да добавим „от квотите на съответните партии 

и коалиции”. Ако сте съгласни.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  ако  няма  предложения  от  тези 

партии и коалиции, какво правим?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Третият  абзац  много  ясно  е  дал 

указания, че във всички случаи се прилагат изискванията да са от 

различни партии и коалиции.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  В  третия  абзац  пише,  когато  отсъства 

председател,  заместник-председател  и  секретар,  Общинската 

избирателна  комисия  назначава  измежду  членовете  на  резервите. 

Там не се говори за партиите. А тук моята добавка е в смисъл от 

квотите на съответните партии.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Идеята  е  да  не  се  променя 

представителството в СИК, което е установено при консултациите 

при кмета на общината, и след това е възпроизведено от Общинската 

избирателна комисия.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, и ако позволите, пак в подобен смисъл 

преди  трета  точка  последния  абзац,  който  казва,  че  във  всички 

случаи  Общинската  избирателна  комисия  съблюдава  изискването 

председател, заместник-председател и секретар да са представени от 

различни партии и коалиции, да добавим ново изречение,  което е 
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общо  по  отношение  на  назначаването  на  резервните  членове,  че 

когато  място  в  секционната  комисия  остане  незаето  поради 

неявяване на резервен член и втората хипотеза, партия и коалиция 

не предложи нов резервен член, Общинската избирателна комисия 

назначава за член на комисията лице, предложено от друга партия 

или  коалиция,  участвала  в  консултациите.  Тоест  когато  няма 

резервен  член  или  партията  не  предложи  нов  резервен  член  в 

изборния ден сутринта, Общинската избирателна комисия да може 

да  попълни състава  от  друга  партия  и  коалиция.  Този текст  го  е 

нямало  досега.  Това  е  една  допълнителна  възможност  при 

изчерпване на възможностите по установения ред.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приема се. И в точка 3 само в края на 

изречението  вместо  „с  физически  и  зрителни  увреждания”,  с 

„увредено зрение и затруднения в придвижването”.

Точка 4 вместо чл. 29, както беше отначало, съм поправила 

„чл. 27, ал. 1, т. 22 и чл. 100, ал. 4 от Изборния кодекс”, който също 

възпроизвежда тези правила.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз мисля, че е добре да кажем, че има и 

регистър за жалбите и решенията да влизат директно и в регистъра 

на  жалбите.  Просто  да  ги  упътим,  нещо  да  добавим  в  точка  4. 

Решенията хубаво се обявяват,  но да ги вписват и в регистъра на 

жалбите.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре:  „Вписването  на  жалбите  и 

сигналите  в  публичния  регистър  на  ОИК  се  извършва  при 

постъпването  им.  Взетото  решение  се  вписва  незабавно  след 

постановяването му.”

Предлагам  колегата  Христов  да  докладва  Раздел  втори,  а 

колегата Ганчева като си възстанови предложенията, ще се върнем 

да ги нанесем.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  Раздел  втори  касае 

действията  на  Общинската  избирателна  комисия  по  отчитане  на 

изборните  резултати  и  указание  за  работата  към  изчислителния 

пункт към ОИК.

Тук  е  дадено,  че  отчитането  на  изборните  резултати  в 

изборния район е основно задължение на  Общинската избирателна 

комисия. В нейна помощ и под неин контрол работи изчислителният 

пункт на определения от ЦИК екип за компютърна обработка. Тъй 

като тук е ясно, че това е „Информационно обслужване”, добавихме, 

че става въпрос за „Информационно обслужване“ АД. Общинската 

избирателна  комисия  носи  отговорност  за  точното  отчитане  на 

резултатите от изборите. 

И вече в буква „А” започваме да даваме по-конкретно каква 

трябва  да  бъде  организацията,  а  именно,  Буква  „А”  е  самото 

организиране на изчислителния пункт към ОИК.

Даваме задълженията на  Общинската избирателна комисия. 

Съобразили сме се с досегашните нови и частични избори в какъв 

срок горе-долу преди изборния ден и сме се съобразили с почивните 

дни, които се падат през м.  февруари – 27 февруари е петъчен ден, 

затова сме записали, че най-късно до 27  февруари  ОИК осигурява 

на преброителя необходимата информация, която и до момента вече 

я има на практика, но датата е 27-ми по  отношение на  номера на 

всяка  секция,  местонахождението  на  всяка  секция  по  населено 

място, където се намира, кметството, в което се намира секцията. 

Втората точка е, че  до 12,00 ч.  в изборния ден  трябва да 

осигури  информация  на  преброителя  за  неоткритите  секции.  Тук 

умишлено сложих в скоби, тъй като в момента знаем, че няма такива 

на територията на Сърница, формално би могло точка 2 да отпадне, 

но тъй като спазваме все пак стандарта, който е за всички нови и 
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частични  избори,  го  оставяме,  че  въпреки  че  в  Сърница  няма 

лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора, 

но е възможно някои други неща да възникнат и да се наложи някоя 

секция  от  обявените  секции  да  не  бъде  открита  и  те  трябва 

задължително преди да започне обработката вечерта да се каже до 

12 ч. кои секции не са били открити.

Трета  точка  е,  че  Общинската  избирателна  комисия 

осъществява контрол за изпълнение на задълженията от общинската 

администрация  и  отговорника  на  изчислителния  пункт по 

формирането и оборудването на изчислителния пункт.

Още веднъж искам да повторя, че  изчислителният пункт е в 

помощ  на  Общинската  избирателна  комисия,  формално  казано, 

подчинен е на Общинската избирателна комисия.

Четвърта  точка  е,  че Общинската  избирателна  комисия 

предоставя на охраната на помещението списък на представителите 

на  преброителя,  които  имат  достъп  до  изчислителния  пункт.  Тук 

става  въпрос за  поименен списък на  лицата,  тъй като те  все  пак, 

макар и част от преброителите, са външни лица за процеса и затова 

трябва да има списък кои хора могат да влизат. Не е задължително 

хора, които са оператори  изчислителния пункт, да бъдат служители 

на „Информационно обслужване”, могат да бъдат наети лица, както 

се случи за общите избори. В случая може да не е така, но за общите 

избори броят на служителите на „Информационно обслужване” е по-

малък и то наема външни служители.

Пета  точка. Общинската  избирателна  комисия  и 

отговорникът  на   изчислителния  пункт определят  място  за 

наблюдателите,  застъпниците  и  представителите  на  партиите, 

коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, което да 

осигурява пряка видимост към компютрите,  на които се въвеждат 

данните, така че да не се пречи при работата на операторите. 
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Това е един текст, който сме умували много при предходни 

частични  избори.  Така  сме  го  написали,  че  хем  да  се  осигури 

видимост, хем да не се пречи на работата. Затова го даваме тук по-

подробно,  за  да има  основание и на база  методическите  указания 

Общинската избирателна комисия да осигури добра видимост и в 

същото  време  да  осигури  спокойна  работа  на  операторите  и  на 

представителите на секционните избирателни комисии, които идват 

по време на отчитането.

Допълнили сме, че при въвеждане на данните от протоколите 

на СИК в изчислителния пункт на ОИК може да присъства само по 

един наблюдател от една и съща неправителствена организация, по 

един застъпник на кандидатска листа на партия, коалиция, местна 

коалиция за  двата  вида  избор  и  по  един представител  на  партия, 

коалиция, местна коалиция. Това са указания съгласно чл. 120, ал. 1, 

т.  7,  чл.  126,  ал.  1,  т.  4  от  Изборния  кодекс.  Така  е  записано  в 

Изборния кодекс, така че тук даваме основанията, на които сме дали 

тези указания.

Освен задълженията на Общинската избирателна комисия, 

втората част са задълженията на самата общинска администрация. 

Тук също е дадено,  че най- късно до 27 февруари 2015 г., 

тоест  по  последния  работен  ден  на  м.  февруари,  да  определи 

подходящи помещения за изчислителния пункт, като поясняваме, че 

е  добре  самият  изчислителен  пункт   да  бъде  в  близост  до 

Общинската  избирателна  комисия в  помещение  по  възможност  в 

същата  сграда.  Умишлено  не  поставихме  повече  подробности, 

защото, честно казано, добре е да бъде в съседство с  Общинската 

избирателна  комисия,  но  аз  нямам  представа  Сърница,  понеже  е 

нова община, какви са възможностите на общината, има ли голяма 

сграда и т.н., за да осигури да бъдат на един етаж. Но предполагам, 

че  поне  в  рамките  на  една  сграда,  за  да  няма  разхождане  на 
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документи  и  хора  извън  сградата.  Това  е  поне  минималното 

задължение.

По  отношение на  компютрите,  изискваме  те  да  бъдат 

пропорционално на броя на секционните избирателни комисии, като 

осигуряваме  поне   по  един  компютър  за  всеки  35  бр.  секционни 

протоколи  плюс  един  резервен  компютър.  По  предварителна 

информация ще има пет  секционни избирателни комисии и те ще 

имат  по  два  протокола  –  един за  общински съветници и  един за 

кметове, което означава, че на практика ще имат десет протокола, за 

което е напълно достатъчен един компютър и един резервен.  Два 

компютъра  ще  бъдат  достатъчни,  но  все  пак  даваме  указанията, 

които са общи за всички избори. И аналогично за всеки компютър да 

бъде осигурен  по един  скенер. 

Персоналът, който е необходим, тук сме го редуцирали, като 

се съобразяваме с големината на община Сърница - по 1 оператор на 

компютър,  до  2  души  за  сервизно  обслужване  на  техниката  и 

1 отговорник на пункта. Въпреки че по нашите указания е до двама 

отговорници,  но ставаше въпрос  за  големи общини,  а  тук  един е 

напълно достатъчен.

Седма  точка  е,  че  най-късно  до  11  март  2015  г.  да  бъдат 

предоставени помещенията за инсталиране на техниката.  Техниката 

се  инсталира  в  рамките  на  три,  четири  часа,  до  половин  ден. 

Помещенията  трябва  да  бъдат  подходящо  оборудвани  с  бюра  за 

компютрите, ел. захранване, осветление, отопление,  телефон и др. 

Това е задължение на общинската администрация.

Осма  точка  е,  че   трябва  да  бъдат осигурени  осигури 

телефонна, телефаксна и интернет връзка за периодично предаване 

на  междинните  резултати.  Тъй  като  тук  става  въпрос  за  малка 

община и тъй като няма да има в Централната избирателна комисия 

допълнително звено за предаване на информацията, тази точка осма 

предлагам да остане от изискванията за общите избори, тъй като там 
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се предават междинни резултати на всеки час, но тук за един час ще 

бъдат обработени самите протоколи, така че междинните резултати 

вероятно  ще  бъдат  и  крайни  резултати.  Но  тук  става  въпрос  за 

предаване на междинни резултати на самата Общинска избирателна 

комисия, която евентуално да ги предоставя на журналисти и др., 

така както е изискването – чрез Общинската избирателна комисия.

Задължение  на  администрацията  е  да  осигури  охрана  на 

помещенията  от  момента  на  инсталирането  на  техниката  до 

изнасянето  й.  Практика  е,  след като  бъде  инсталирана  техниката, 

тествана и т.н., помещенията да бъдат запечатани, за да бъдат във 

вид,  в  който  веднага  след  отварянето  да  може  да  се  ползва 

техниката.  Да  не  влизат  други  хора,  за  да  не  се  създават 

допълнителни проблеми.

Третата  част  е  за  задълженията  на  самия  отговорник  на 

изчислителния пункт към Общинската избирателна комисия. 

  Най-късно  до  4  март  2015  г.,  тъй  като  знаете,  че  от 

28 февруари до  3  март  са  празнични  дни,  на  практика  4  март  е 

първият  работен  ден  след  празниците,  той  трябва  да  въведе  в 

компютрите  съответствието  “номер  на  секция  –   населено 

място/адрес”;   партии,  коалиции,  местни коалиции и  инициативни 

комитети,  регистрирали  кандидатски  листи  в   Общинската 

избирателна  комисия.  Тоест  трябва  да  бъде  попълнена 

номенклатурата към програмата, която е за изчисление.

Съответно  кои  са  регистрирани   кандидатски  листи  за 

общински съветници и за кмет на община и подреждането в тях на 

кандидатите  за  общински  съветници,   подреждането  на 

кандидатските листи в бюлетината според жребия  и т.н.

 Най-късно до 5 март 2015 г. да извърши подбор, наемане и 

инструктаж  на  операторите  в  изчислителния  пункт.  По 

предварителна  информация  тук  ще  има  двама  оператори  –  един 

отговорник на  изчислителния пункт. Това означава, че фактически 
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те  ще  бъдат  наети  от  служителите  на  самото  „Информационно 

обслужване” – Пазарджик, така че вероятно няма да наемат външни 

хора, но това си обща точка по  отношение на едни общи избори, 

където има много общини и се налага да има наемане на външни 

хора.

Също  така  до  5  март  трябва  да  се  извърши  оглед  на 

помещенията,  които  е  осигурила  общинската  администрация,  и 

местата  за  разполагане на  изчислителната  техника.  Да  се  осигури 

необходимият брой компютри за периода на изборите. Тук отново 

казваме, че е необходим по един  компютър за 35 бр. протоколи на 

СИК като има и поне един допълнителен компютър за резерва. Това 

вече  е  задължение  на  преброителя,  в  случая  „Информационно 

обслужване” АД, специално клона в Пазарджик.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Понеже в точка 6 казваме един  компютър 

резерва, а тук казваме „поне един”, нека да е едно и също.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Точният текст е поне един, но сме 

имали предвид за големи общини, където може да има и два, и три. 

Ще махнем „поне” и ще остане „един”. За да няма разминаване в 

текста.

Точка 12 е именно това, което казах, че най-късно до 12 март 

2015 г. да  се достави и монтира в пункта необходимата техника за 

обработка  на  резултатите  и  да  се  инсталира  програмното 

осигуряване, да се тестват комуникационните връзки. Отговорникът 

на  изчислителния пункт да участва при обучението на  Общинската 

избирателна  комисия от  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия.  Тук  не  знам  дали  имаме  окончателно  решение,  но  се 

коментираше,  че  Централната  избирателна  комисия  ще  извърши 

обучение  на  Общинската  избирателна  комисия.  Така  че,  ако  се 

извърши такова обучение, на него да бъде поканен и отговорникът 

на  изчислителния  пункт.  Не  знам  дали  имаме  график  на  самото 

обучение, но ако има, той ще участва в него. Ангажиментът му ще 
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бъде да обучи операторите,  което е  наел,  за  работа с  програмния 

продукт  и  да  достави  в  пункта  необходимите  материали  и 

инструкции за работа – хартия, тонер и т.н., всички неща, които са 

необходими.  Също така  и  инструкциите,  тъй  като  знаете,  че  има 

писмени инструкции от преброителя как да работят операторите, как 

трябва да работи и отговорникът на изчислителния пункт.

За извършване на описаните действия отговорниците трябва 

да уведомяват  Общинската избирателна комисия, най-вече писмено. 

Не съм го записал формално, някъде правят протокол между едната 

и другата организация, но аз не го включих, защото смятам да не 

задълбаваме точно как да процедират помежду си, даваме право на 

Общинската  избирателна  комисия сама  да  реши  как  да  бъде 

уведомявана от отговорника на изчислителния пункт.

Това  е  по  отношение на  самата  подготовка,  която  касае 

Общинската  избирателна  комисия,  общинската  администрация  и 

съответно отговорника на изчислителния пункт.

По нататък, буква „Б” дава информация кой има достъп до 

този изчислителен пункт, като го разделяме, че достъп през периода 

12 – 15 март 2015 г., това е именно моментът, в който е инсталирана 

изчислителната  техника  в  пункта,  казах  ви,  че  след  като  бъде 

инсталирана,  тя  трябва  да  бъде  съответно  запечатана.  Тук сме  го 

описали по-подробно, че право на достъп до  изчислителния пункт 

имат   отговорникът  на  пункта,  операторите  на  компютри, 

представителите  на  преброителя  „Информационно  обслужване”. 

Казвам  представители,  тоест  да  имат  право  освен  операторите  и 

отговорникът,  да  има  право  примерно  директорът,  който  също  е 

ръководител на звеното по време на преброяването,  или системни 

програмисти и т.н. да помагат. Членове на Общинската избирателна 

комисия и Централната избирателна комисия имат право да видят 

как е разположен пунктът и как е извършена подготовката, както и 

персоналът  за  сервизно  обслужване  на  техниката.   Обаче  след 
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инсталирането на компютърната техника  изчислителният пункт  се 

запечатва  и  отваря  само  в  присъствието  на  представител  на 

преброителя.  Това  е  във  връзка  със  случая,  че  обикновено 

изчислителният  пункт  е  в  съседство  със  самата  общинска 

избирателна  комисия.  Тук  пишем,  че  членовете  на  Общинската 

избирателна комисия имат право на достъп, но след като пунктът е 

запечатан, ако се налага да се влезе, трябва задължително да бъде с 

представител  на  преброителя,  тъй  като  все  пак  техниката  е 

подготвена  за  работа  ти  би  трябвало  този,  който  е  инсталирал 

техниката,  да  има  представител,  да  не  влизат  свободно  в  залата 

външни хора, тъй като може да се предизвика някаква повреда или 

нещо  от  този  род.  Не  е  имало  такива  случаи,  това  винаги  се  е 

спазвало, но все пак да го укажем.

За периода от приключване на гласуването на 15 март 2015 г. 

до  приключване  на  работата  на пункта имат  право  да  влизат 

отговорникът  на  изчислителния  пункт,  операторите  на  компютри, 

персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите 

на  преброителя,  членовете  на  ОИК,  членовете  на  ЦИК, 

приносителите на протоколи от СИК, наблюдатели, застъпници на 

кандидатските листи, представители на партии и коалиции, местни 

коалиции и инициативни комитети. Тоест вече след приключването 

на  изборния ден в  изчислителния пункт съгласно Изборния кодекс 

имат  право  по  време  на  въвеждане  на  данните  да  присъстват  и 

оторизираните от законодателя лица, като наблюдатели, застъпници 

представители на коалиции и т.н.

И поясняваме, че тези лица, които са извън организацията на 

изборния  процес,  а  именно  наблюдателите,  застъпниците  на 

кандидатските листи, представители на партии и коалиции, местни 

коалиции  и  инициативни  комитети  могат  да  присъстват  при 

въвеждането на данните от протоколите на СИК на предварително 

определените от Общинската избирателна комисия и отговорника на 
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изчислителния пункт места. Местата да осигуряват пряка видимост 

към компютрите,  на  които се  въвеждат  данни.  Те  не  могат  да  се 

намесват при работата на операторите и членовете на СИК. С две 

думи  да  го  кажа,  не  може  застъпници  да  стоят  зад  гърба  на 

оператора  и  заедно  с  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия. Все пак трябва да има определени места, откъдето да се 

вижда или пък най-малко трябва да бъдат придружени от член на 

Общинската избирателна комисия.

Точка  14  е  по  отношение задълженията  на  Общинската 

избирателна  комисия да  не  допуска  достъп  на  други  лица  (пак 

изброяваме  кои  са  лицата),  да  осигурява  спокойна  обстановка  за 

работата в  изчислителния пункт и да изисква от отговорниците на 

изчислителния пункт справки за междинни и окончателни резултати.

Така да се каже, главният организатор по време на действията 

по време на самата обработка е Общинската избирателна комисия и 

всичко става само с нейно разрешение.

Буква  „В”  се  отнася  до  организацията  на   работата  в 

изчислителния  пункт от  15  март  до  закриването  на  самия  пункт. 

Изискванията  са  всеки компютър,  съгласно  договора,  който  сме 

включили,  в  пункта  трябва да има номер (0,  1,  2, …),  който да  е 

видим  отдалече,  тъй  като  по  принцип  отговорникът  на 

изчислителния пункт, когато дойде една секционна комисия, казва: 

вървете на компютър № 1 или компютър № 2, тоест тя препраща към 

съответния компютър хората, чийто протокол трябва да се въвежда.

Това,  което  е  изискване  пак  съгласно  договора,  е,  че  от 

откриването  на  пункта  до  закриването  му  отговорникът  на 

изчислителния  пункт води  дневник,  в  който  се  записват  всички 

събития,  описани  в  настоящите  указания.  По-надолу  е  описано 

точно кои неща се записват в дневника.

В  задълженията  на  отговорника  на  изчислителния  пункт в 

самия ден пише, че той трябва да води дневник, в който се записва 
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дата и час на включване и изключване на всеки компютър; дата и 

час на влизане в работен режим на всеки компютър;  трите имена на 

всеки  от  операторите,  номера  на  компютъра,  датата  и  часа  на 

започване  на  работа.  Ако  се  прави  смяна  на  оператор  (в  случая 

сигурно няма да има смени, но при големи масиви се налага да се 

правят и смени на операторите), се записва и самата смяна. Датата, 

часът  и  подробно  описание  на  всяка  възникнала  нестандартна 

ситуация, както и данните за лицето, участвало в разрешаването й. 

Тук става въпрос, когато се налага да бъде изтрит някакъв въведен 

вече и регистриран протокола, има указания как да бъде анулиран, 

съответно Общинската избирателна комисия да излиза с решение, да 

съставя протокол и т.н. Трябва да се знае кой именно оператор е бил 

и  как  е  действал.  Това  да  бъде  записано  в  дневника  с  цел  при 

разследване да има пълни данни за всички възникнали ситуации и 

начина на тяхното разрешаване.

И последното нещо, което трябва да се запише в дневника, е 

датата  и  часът  на  закриване  на  пункта.  Тоест  на  изключване  на 

компютри и т.н.

Точка 18 е, че отговорникът на  изчислителния пункт трябва 

да  включва  всеки  от  компютрите  съгласно  инструкциите  за 

инсталиране и ползване на софтуера. По-надолу има и указания, че 

след  като  бъдат  включени  компютрите,  часът  трябва  да  бъде 

синхронизиран, тоест всички компютри да имат едно и също време и 

че  задължението  на  отговорника  е  да  предоставя  на  Общинската 

избирателна  комисия обобщени  резултати  от  въведените  и 

потвърдени до момента секционни протоколи по видове избори, да 

извършва архивиране на  базата  данни за  потвърдените  секционни 

протоколи на  всеки  половин час  и  да  предоставя  на  Общинската 

избирателна  комисия информация  за  непристигналите  секционни 

протоколи.  Става  въпрос  за  изискване,  тоест  когато  съответно 

определеният  от  Общинската  избирателна  комисия отговорник  за 
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изчислителния  пункт изисква  такава  информация,  съответно 

ръководителят на пункта е длъжен да я предостави. Ако се изчакват 

някои секции, да каже от кои секции не са пристигнали протоколите. 

В случая вероятността  е малка, защото става дума за пет секции, но 

когато  са  стотици,  вие  знаете,  че  трябва  да  се  следи  такава 

информация.

 Буква  „Г”  касае  справките,  които  съгласно  договора  с 

преброителя е необходимо да бъдат предоставени от отговорника на 

изчислителния  пункт.  Това  са  списъкът  на приетите  секционни 

протоколи  с  най-същественото  от  съдържанието  им,  включващо 

разпределението на действителните гласове за кандидатските листи 

и отчетеното преференциално гласуване. Посочената информация се 

подава на интервал от един час, ако обработката продължи по-дълго, 

с оглед периодичното информиране на обществеността за хода на 

обработката.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Аз  предлагам  да  бъде  при  поискване. 

Защото самата обработка ще бъде кратка. При поискване се предава 

на Общинската избирателна комисия.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, тук можем да махнем един час, а 

да  запишем,  че  посочената  информация  се  подава  вместо  на 

интервал от един час, „при поискване от ОИК”.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  ще  взема  противното  становище. 

Добре  е  да  сложим в  какъв  тип  интервал  се  подава  някакъв  тип 

информация.  Това  е  един  от  тънките  въпроси  въобще  на  цялата 

обработка.   Отговорникът  на  изчислителния  пункт  подава 

информация. На кого? На всеки член на ОИК? Само на някого си? 

Тази информация не е само на някого си, тя е на цялата Общинската 

избирателна  комисия.  Добре  е  да  се  остави  някакъв  тип 

периодичност, че тази информация трябва да се разполага в някакъв 
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тип периодичност, а не при поискване. Тоест да поставим и двата 

варианта,  но  във  всеки  случай  някаква  ритмичност  трябва  да  се 

осигури, а не да се остави ей така, при поискване.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Добре,  да  го  направим така.  Да си 

остане това,  че  посочената  информация се подава  на  интервал от 

един  час  или  при  поискване  от  ОИК.  Тоест  може  да  по-дълъг 

период. Това е в точка 21.

Подава  информация  също така  за  списъка  на  секциите,  от 

които още не са пристигнали протоколи. Тук сме записали в скоби 

при  поискване,  тъй  като  ако  не  е  поискана  информацията,  няма 

нужда  да  се  подава.  А  пък  и  в  случая  става  въпрос  само  за  пет 

секции.

Междинните обобщени резултати от въведените до момента 

протоколи на СИК - брой на обработените до момента секции и брой 

действителни  гласове  по  кандидатски  листи  за  всеки  вид  избор. 

Тоест това е една обобщена информация само от протоколите, които 

са въведени, информация, която не е пълна.

И  в  крайна  сметка,  разбира  се,   окончателните  обобщени 

резултати, съответстващи на точките от протокола на  Общинската 

избирателна  комисия,  който  е  под  формата  за  предложение  за 

протокол и решение на  Общинската избирателна комисия.  Това е 

съгласно  договора  с  преброителя  –  че  преброителят  дава 

предложение за протокол на Общинската избирателна комисия и за 

решение на Общинската избирателна комисия, от които фактически 

после  Общинската  избирателна  комисия си  попълва  съответно 

протоколите.

По  отношение на  буква  „Д”  каква  е  самата  процедура  за 

приемане  на  обработката  на  протоколите  от  секционните 

избирателни комисии, това е тази процедура, която е от последната 

една година по отношение на частичните избори. Няма промяна, има 

само неща, които са съобразени с това, че на последните частични 

33



избори се работеше по новия Изборен кодекс и тук се вмъкват неща 

относно сканиране на протоколите, изискването за самото сканиране 

на протоколите, че за разлика от стария Изборен кодекс тук има два 

вида приемо-предавателни разписки,  има предложение за  приемо-

предавателна разписка, тоест нещо като предварителна разписка, в 

която може да има грешки. По външен вид тя съвпада със самата 

приемо-предавателна разписка,  но тя също съдържа уникален код. 

Когато  вече  са  изчистени  от  технически  грешки,  тогава  вместо 

предложение  за  разписка  се  вади  самата  приемо-предавателна 

разписка, която съдържа всички точки от протокола на секционната 

избирателна  комисия,  тоест  тя  просто  е  електронно  копие  на 

протокола.  Разбира  се,  по  време  на  въвеждането  на  данните,  ако 

излязат контроли, които сработят, описана е каква е процедурата – 

че  трябва  с  член  на  Общинската  избирателна  комисия  да  бъдат 

разследвани обстоятелствата и ако това е техническа грешка, да бъде 

поправена с подписите на тези три лица в протокола, да се въведе 

отново  самия  протокол.  При повторното  въвеждане  на  протокола 

старият протокол от тази секционна комисия и самата разписка се 

отбелязва като невалидна, а новата разписка заема нейното място в 

базата данни. И когато вече няма допуснати несработили контроли 

или пък Общинската избирателна комисия е приела даден протокол, 

че трябва да остане в този вид със съответните контроли, тогава се 

извършва  потвърждение  на  съответния  протокол.  Описано  е  как 

става  самото  потвърждаване.  Първият,  белият  екземпляр  от 

протокола  на  секционната  избирателна  комисия,  заедно  с  два  от 

екземплярите  на  приемо-предавателната  разписка  се  предава  на 

отговорника. Той дава на свободен оператор да потвърди и вече след 

самото  потвърждаване  на  протокола  данните  от  този  протокол 

стават  окончателни и  само тези  данни,  от  потвърдения  протокол, 

участват  при  определяне  на  крайните  резултати.  След  като  бъде 

потвърден,  се  връща  едната  от  приемо-предавателните  разписки, 
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подписана  от  всички,  заедно  с  белия  екземпляр  от  протокола  на 

секционната  избирателна  комисия,  които  впоследствие  се  носят  в 

Централната избирателна комисия.

Описан е случаят, когато една разписка е била въведена и е 

била  потвърдена,  тоест  когато  тя  вече  има  право  да  участва  в 

резултатите,  но  се  открие,  че  има  допусната  сериозна  грешка 

(вероятността тук е много малка, но ние сме длъжни да я опишем). 

Давам ви пример,  който най-често може да се  случи,  погрешно е 

въведен протокол на друга  секционна избирателна комисия,  тоест 

когато  се  въвежда  първоначалният  номер  на  секционната 

избирателна  комисия,  е  бил  сбъркан.  Има  такава  секционна 

избирателна  комисия,  въведен  е  протокол,  но  след  това  идва 

истинската  секционна  избирателна  комисия  и  се  оказва,  че 

протоколът е въведен. Значи този протокол трябва да се изтрие. Това 

вече става с решение на Общинската избирателна комисия. Решение 

означава,  че трябва да има заседание на Общинската избирателна 

комисия,  да  обследва  случая,  да  вземе  специално  решение,  да 

състави протокол за анулиране на този въведен вече  и потвърден 

протокол,  екземпляр  от  решението  и  протоколът  се  дават  на 

отговорника  на  изчислителния  пункт  и  това  нещо  се  вписва  в 

дневника, за който ви казах. Много рядко се случват такива неща, 

трябва да ви кажа, че в национален мащаб най-много на едно, две, 

три места в цялата страна да се случи това нещо. Така че много ме 

съмнява  точно  в  Сърница  да  се  случи,  но  все  пак  всичко  става. 

Обикновено тези случаи се разследват подробно и от Централната 

избирателна комисия,  а  и от застъпници,  наблюдатели и т.н.,  тъй 

като това става в тяхно присъствие.

По отношение на сканирането на протоколите, сканирането 

на  протоколите  съгласно  последните  наши  указания  става  при 

наличие  на  свободен  компютър.  Тъй  като  тук  работата  е 

сравнително малка, при два компютъра и десет протокола надявам 
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се, че няма да има никакъв проблем сканирането на протоколите да 

става  веднага,  след  като  бъде  потвърден  протоколът  и  самото 

сканиране  ще  върви  успоредно  с  информацията.  Но  се  дава 

възможност,  ако,  да речем,  всички пет комисии дойдат наведнъж, 

компютрите  да  бъдат  използвани  най-напред  за  въвеждане  на 

данните  и  след  това,  когато  бъдат  освободени,  да  се  сканират 

протоколите.

 Общинската  избирателна  комисия изпраща  междинни 

резултати,  включително  и  сканираните  до  момента  секционни 

протоколи  за  публикуване  на  сайта  на  Общинската  избирателна 

комисия. Съгласно от Изборния кодекс това публикуване на данните 

и на сканираните протоколи трябва да стане не по-късно от 48 часа 

от края на изборния ден.  Вероятно тук става въпрос за далеч по-

кратък срок, тъй като обработените данни ще бъдат малко.

 Периодично  изчислителният  пункт  предоставя  на 

Общинската  избирателна  комисия  междинни  резултати  от 

въведените  и  потвърдени  до  момента  секционни  протоколи  на 

интервали, не по-дълги от един час. Извършва архивиране на базата 

данни  на  интервали  не  по-дълги  от  един  час.  Предоставя  на 

Общинската  избирателна  комисия информация  за  непристигнали 

секционни  протоколи.  Това,  което  беше  като  задължение 

първоначално, тук го преповтаряме като задължение, което трябва 

да бъде изпълнено.

И последната  процедура е  процедурата  по установяване от 

Общинската избирателна комисия на резултатите от  гласуването за 

общински  съветници  и  кмет  на  общината. Чрез  компютърната 

обработка на данните от протоколите на СИК на СИК с изборните 

резултати от изборите за общински съветници и избора за кмет на 

община,  Общинската  избирателна  комисия създава  база  данни  с 

изборните резултати в района.
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След  решение  на  ОИК  за  приключване  на  работата  в 

изчислителния пункт към ОИК отговорникът разпечатва справки за 

непристигнали  секционни  протоколи,  за  закрити  секции,  както  и 

списък  на  протоколите  с  неудовлетворени  контроли. 

Предложението за протокол на ОИК – Решение на ОИК за избор на 

общински  съветници  се  отпечатва  във  форма,  съответна  на 

съдържанието  на  от  изборните  книжа,  както  и  предложение  за 

протокол и за решение на ОИК за избран кмет на община във форма 

съответна  на  съдържанието  на  Приложение  № 77-МИ-х-ОС, 

Приложение № 78-МИ-х-К и Приложение № 79-МИ и Приложение 

№ 80-МИ.

Разпечатката  се  подписва  от  представител  на  Общинската 

избирателна комисия и от отговорника на изчислителния пункт и се 

подпечатва с печата на ОИК. Един екземпляр от нея се предава от 

ОИК на ЦИК, вторият остава за ОИК, а третият – за отговорника на 

изчислителния пункт.

Забравих да кажа малко по-нагоре, че сме дали указание, че 

след  като  един  протокол  бъде  потвърден,  уникалният  номер  на 

приемо-предавателната разписка трябва да бъде записан на първата 

страница  на  протокола.  За  съжаление,  независимо  че  даваме 

указанията, все още има случаи някои комисии като дойдат да носят 

протоколите тук, просто това нещо да го пропускат и ги караме тук 

допълнително да се въвеждат тези неща.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  При  записване  на  номера  на  разписката 

върху  протокола,  Общинската  избирателна  комисия извършва  и 

проверка на данните в разписката в протокола – за разместване на 

редове, за съвпадение на номера на секцията.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е така. Номерът се записва, след 

като  протоколът  бъде  потвърден.  Което  означава,  че  той  е  бил 

проверен.  Проверката  е  преди  това.  За  да  се  потвърди  протокол, 

значи  не  трябва  да  има  никакви  грешки  и  да  се  подписали  на 
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приемо-предавателната  разписка.  Щом  представител  на  ОИК,  на 

СИК и на преброителя са подписали разписката, това означава, че тя 

е в окончателен вид и с потвърждава се на компютъра.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Имам предвид момента, в който се издава 

предложение за разписка. Предложението за разписка се сверява със 

секционния протокол и тогава вече отива за потвърждение.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да,  но  става  въпрос,  че 

потвърждението за разписка номерът не се записва върху протокола. 

Само крайната фаза се записва.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  А  тази  проверка,  когато  имаме 

предложение за разписка,  записано е, че се извършва проверка от 

Общинската избирателна комисия с разписка.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, разбира се, тук е записано. Става 

въпрос, че номерът, който се записва в протокола, е само на приемо-

предавателната разписка,  а не на предложението. Което съпътства 

представянето на документите в Централната избирателна комисия.

По-нататък  пишем  кои  са  протоколите  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Цитираме  тук  нашите  приложения.  Аз  ги 

проверявах  много  добре,  помолих  колегите,  никой  не  е  казал  за 

някакви различия в протоколите, предполагам, че са проверени.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Само  да  вметна.  След  описание  на 

протоколите  следващият  абзац  мисля,  че  трябва  да  запишем  и 

решението на ОИК за избиране на  общински съветници. И тогава 

решение  за  ОИК  за  избран  независим  кандидат  за  общински 

съветник.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  То  е  вътре.  Първо  пише  избрани 

независими, после пише избрани общински съветници.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Тогава  да  запишем:  избрани  общински 

съветници и независим  кандидат. Иначе излиза, че това решение е 

самостоятелно, само за независим кандидат.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е самостоятелно. Нашата книга е 

обща. След  изготвяне  и  подписване  на  протоколите  на  ОИК, 

решението за избрани и общински съветници (съгласен съм тук да го 

добавим) и  независим  кандидат,  ако  има  такъв,  и  решението  за 

избран кмет на община (когато има такъв – Приложение № 80-МИ 

от  изборните  книжа)  или  решението  за  насрочване  втори  тур  на 

избор за кмет, когато на първия тур не е избран такъв, комисията 

обявява резултатите от гласуването в общината.

И  по  отношение на  копията  от  протоколите,  сме  записали 

това, което е стандартно – кои и имат право да получават копия.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Нека и местните коалиции да впишем.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Съгласен съм.

И Раздел трети – предаване на книжа и материали от ОИК на 

ЦИК.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  нанесла  съм  си 

всички  поправки,  които  бяха  направени,  надявам  се  и  госпожа 

Сидерова. Ще огледаме след заседанието тези последни поправки. 

Всички те бяха приети от докладчика. С огромна благодарност към 

господин Христов за подробния доклад и за поднесените раздели от 

методическите указания.

Ако няма, който е съгласен с така направените предложения 

по разделите на методическите  указания и направените поправки, 

моля да гласува.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Приемаме решение за  приемане  на 

Част втора на Методическите указания за ОИК.
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При произвеждане на втори тур за кмет на община Сърница 

се прилагат  Методическите  указания,  Част първа и Част втора  и 

разпоредбите на чл. 87, ал. 1, т. 29, 30 и 31 и чл. 452 от Изборния 

кодекс.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Приемаме  го.  Това  е 

Решение № 1447-МИ.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, предлагам в периода 

18-20 февруари да се проведе обучение на Общинската избирателна 

комисия  –  Сърница,  като  същевременно  да  бъдат  обучени  и 

членовете на секционните избирателни комисии на място. Разбира 

се, датата ще уточним по-късно, след като се свържем с Общинската 

избирателна  комисия  -   Сърница,  във  връзка  с  подготовката  на 

обучението. Предлагам Комисията в по-разширен състав да извърши 

това обучение идната седмица.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре,  колеги.  Искам да 

не  оставяме  за  следващо  заседание  това,  което  се  докладва  по 

предната  точка.  Има  предложение  за  Мексико,  това  са  колегите 

Пенев, Андреев и Бойкинова.

Който  е  съгласен  с  така  направените  предложения,  като 

колегите,  които  не  са  се  запознали,  могат  допълнително  да  се 

запознаят, не е казано, че гласуваме окончателния състав…

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Кое  ни  пречи,  както  се  бяхме 

разбрали, за всяко пътуване да се знае: тема, какво ще се постигне. 

Ние  до  този  момент  за  нито  една  държава  не  знаем  какви  са 

изборните органи, как е организиран изборният процес.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колега  Матева, 

заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Искам да поясня, че миналата седмица 

колегата Андреев докладва това предложение. Това е наблюдение на 

изборите, които ще се проведат юни месец в Мексико и Централната 
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избирателна комисия следва да реши ще има ли наблюдатели и кои. 

И аз предлагам за тримата колеги, които са съгласни и са изявили 

желание, да гласуваме сега, с оглед обстоятелството, че ако заявим 

по-рано билетите и престоят, ще бъде доста по-евтино.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направените предложения, моля да гласува.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева).

Госпожа Матева има думата да докладва по точката за актове 

за установяване на административни нарушения.

Точка  12.  Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  пристигнали  в 

Централната избирателна комисия писма, с които са връчени актове 

за  установяване  на  административни  нарушения и  възражения  по 

актове.  Всички  те  съгласно  наше  протоколно  решение  ще  бъдат 

приложени към административно-наказателните преписки, които се 

образуват в ЦИК, и съответно изпратени на областите управители.

Докладвам писмо с вх. № НС-05-32 от 5 февруари 2015 г. от 

областния управител на област София-град, с което ни изпраща по 

повод на наше писмо с искане информация за изпратените му актове 

и дали са издадени по тях наказателни постановления или не. Това е 

за  сведение  и  предприемане  на  действия,  тъй  като  по  някои  от 

актовете  няма  все  още  издадени  наказателни  постановления.  Ще 

предложа  на  юрисконсултите  да  изпратим  ново  писмо,  за  да 

попитаме  защо  не  се  издават  наказателни  постановления  и  не  се 

предприемат никакви мерки.
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Докладвам  ви  писмо-възражение  с  вх.  №  НС-20-11  от 

5 февруари 2015 г. срещу акт за установяване на административно 

нарушение  №  30  от  2014  г.  от  Нова  българска  медийна  група 

Холдинг ЕАД.

Докладвам  ви  вх.  №  НС-07-33  от  5  февруари  2015  г.  от 

Столична  община,  район  „Възраждане”,  с  което  ни  връщат 

невръчени два броя актове, а именно № 12, № 51, заедно с обратни 

разписки, с протокол за връчване, който удостоверява, че служители 

на район „Възраждане” са се опитали да връчат актовете.  Така че 

съгласно наше протоколно решение докладчикът по решенията ще 

прецени  какви  по-нататъшни  действия  ще  се  предприемат  за 

връчване на актовете.

Докладвам  ви  писмо  от  Столична  община,  район 

„Възраждане”, с вх. № НС-07-34 от 5 февруари 2015 г., с което ни 

връщат отново невръчени два броя актове № 81, съставени срещу 

Юлий  Москов.  Тук  отново  ще  предложа  на  докладчика  по 

решението  да  прецени  по-нататъшните  действия  за  връчване  на 

актовете. Такова е и протоколното ни решение.

Докладвам ви писмо вх. № НС-02-7 от 6 февруари 2015 г. от 

главния  секретар  на  Народното  събрание,  с  което  ни  изпращат 

връчени  актове  за  установяване  на  административни  нарушения 

№ 21, № 45 и № 54 от 2014 г.

Докладвам ви писмо от Столична община, район „Триадица”, 

вх. № НС-07-36 от 9 февруари 2015 г., с което ни уведомяват, че акт 

№ 68 от 2014 г., който е връчен и ни е изпратен с писмо с входящ 

номер от 2 декември 2014 г., ние с наше писмо от 18 декември сме 

поискали информация какво се случва с този акт. Това го докладвам 

за  сведение  и  за  обръщане  на  внимание  на  юрисконсултите  по-

прецизно да водят регистъра по актовете и кореспонденцията.

Докладвам ви писмо от Столична община, район „Младост” с 

вх. № НС-07-35 от 9 февруари 2015 г., с което ни изпращат акт за 
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установяване  на  административно  нарушение  против  „Телеграф” 

ЕООД, който не е връчен, с протокол за посещение. Съгласно наше 

протоколно решение докладчикът по решението ще прецени какви 

по-нататъшни действия да предприеме за връчване на акта.

Докладвам ви писмо от областния управител на област Варна 

с вх. № НС-05-33 от 9 февруари 2015 г., с което ни връщат акт за 

установяване  на  административно  нарушение  №  78  от  2014  г., 

съставен  срещу  Марин  Драгомиров  Маринов  в  качеството  му  на 

главен редактор  на  „Петел БГ”.  Актът  ни се  връща от  областния 

управител, тъй като счита, че е неправилно съставен. Тук отново за 

сведение  на  Централната  избирателна  комисия  и  съгласно 

протоколно решение докладчикът по решението ще прецени какви 

по-нататъшни действия да предприеме – дали да се поправя актът 

или да се връчва отново.

Това  е  за  сведение  и  за  прилагане  към  административно-

наказателните преписки.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  въпроси, 

допълнения? Няма.

Госпожо Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви за сведение 

писмо с  вх.  № ЕП-04-02-15 от  9 февруари от старши разследващ 

полицай Янчева-Георгиева от Пето СДВР, с което писмо отново аз и 

колегата Матева следва да се явим за разпит на 17 февруари 2015 г.

РОСИЦА МАТЕВА:  Извинявам  се,  в  допълнение  да  кажа. 

Получили  сме  призовки  –  аз,  колегата  Ивков,  колегата  Цачев  и 

председателката  за  делата  в  Момчилград,  Павликени  и  Шумен. 

Докладвам ви ги само за сведение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, колегата Ганчева 

ме  подсеща,  че  трябваше  да  се  ориентираме  за  покана  към 

прокуратурата и към ръководителите на СДВР за съвместна среща 

във  връзка  с  виканията  на  членове  на  Централната  избирателна 
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комисия.  Да  определим  двама  члена,  които  да  придвижат  тази 

покана, или да възложим на администрацията – какво предлагате?

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  предлагам  Комисията  да 

упълномощи мен и госпожа Матева да организираме срещата, като 

преди да бъдат направени контактите, ще поднесем на вниманието 

на Комисията съответните предложения.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения колегите Ганчева и Матева да са организатори от името 

на цялата комисия на тази среща? Нямате.

Благодаря ви за много стегнато проведеното заседание и за 

добре поднесените доклади! Желая ви приятен ден!

Следващото заседание е в четвъртък от 10,30 ч. Благодаря!

(Закрито в 12,35 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова

44


	П Р О Т О К О Л
	Освен задълженията на Общинската избирателна комисия, втората част са задълженията на самата общинска администрация.

