
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 169

На 17 февруари 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 промяна в състава на ОИК – 

Добрич.

Докладва: Метин Сюлейманов

2. Проект на решение относно предоставяне на информация 

по Закона за достъп до обществена информация.

Докладва: Камелия Нейкова

3. Доклад относно проверка на регистрираните кандидати за 

участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община 

Сърница.

Докладва: Камелия Нейкова

4. Доклад  относно  процедура  за  подбор  за  заемане 

длъжността  „Финансов  контрольор  и  човешки  ресурси”  в 

администрацията на ЦИК.

Докладва:  Мария Бойкинова

5. Доклад  относно  процедура  за  подбор  за  заемане 

длъжността „Главен счетоводител” в администрацията на ЦИК.

Докладват: Ивилина Алексиева,

 Маргарита Златарева



6. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Оряхово.

Докладва: Георги Баханов

7. Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  – 

Пазарджик.

Докладва: Ивайло Ивков

8. Искане от областния управител на област Велико Търново 

за разрешаване на достъп до запечатаното  помещение,  в  което се 

съхраняват  изборните книжа и материали от изборите за  народни 

представители през 2013 г.

Докладва: Мария Бойкинова

9. Доклади  по  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения.

Докладват: Мария Бойкинова

Росица Матева

10. Доклади по писма.

Докладват: Румяна Сидерова, Мария Бойкинова.

Метин Сюлейманов, Георги Баханов,

Камелия Нейкова, Иванка Грозева

11. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  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.    

ОТСЪСТВА:  Цветозар Томов.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.

* * *
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, проектът за дневен ред е пред вас. Колеги, имате ли 

предложения за допълнения към така предложения ви дневен ред? 

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  включите  в  дневния  ред 

искане за отваряне на помещение от областния управител на Велико 

Търново.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам го като точка 

след точките за възнагражденията.

Колеги, други предложения? Не виждам. Определям колегата 

Сюлейманов за преброяващ.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,   Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).  

Колеги,  да ви съобщя,  че  колегата  Томов ползва  отпуск,  а 

колегата  Пенев  ме  информира,  че  ще  закъснее  по  уважителни 

причини.

Колеги,  пристъпваме  към  точка  първа  от  дневния  ред  – 

проект на решение относно промяна в състава на ОИК – Добрич. 

Заповядайте, колега Сюлейманов.

Точка 1.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ИК – Добрич.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение е във вътрешната мрежа. Проектът е за промяна в състава 

на  Общинската  избирателна  комисия –  Добрич,  област  Добрич. 

Постъпило е предложение с  вх. № вх. № МИ-15-66 от 11 февруари 
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2015  г.  от  Орлин  Иванов  Иванов,  упълномощен  представител  на 

политическа  партия  ГЕРБ  за  промени  в  състава  на  Общинската 

избирателна комисия – Добрич. С това предложение са предлага на 

мястото  на  Ивилина  Ганчева  Илиева,  член  на  Общинската 

избирателна комисия, да бъде назначена Живко Георгиев Желязков.

Към  предложението  са  приложени  заявление  от  Ивилина 

Ганчева  Илиева  за  освобождаването  й  като  член  на  Общинската 

избирателна комисия, декларация по чл. 81, ал. 1 и чл. 81 във връзка 

с чл. 66 от Изборния кодекс от Живко Георгиев Желязков, копие от 

лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование 

на Живко Георгиев Желязков.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от 

Изборния  кодекс  за  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 

Ивилина Ганчева Илиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от 

Изборния кодекс предлагам да освободим като член на Общинската 

избирателна  комисия  –  Добрич,  Ивилина  Ганчева  Илиева  със 

съответния  ЕГН и  да  анулираме  издаденото  й  удостоверение.  Да 

назначим за  член на Общинската  избирателна  комисия –  Добрич, 

Живко  Георгиев  Желязков  със  съответния  ЕГН,  като  нашето 

решение подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  тридневен  срок  от 

обявяването на решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Време за запознаване. Не виждам 

желаещи да участват в разискванията. Закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова,  Емануил Христов, Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
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Колеги, това е Решение № 1449-МИ.

Продължаваме с  точка втора – проект на решение относно 

предоставяне  на  информация  по  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация. Заповядайте, колега Нейкова.

Точка  2.  Проект  на  решение  относно  предоставяне  на 

информация по Закона за достъп до обществена информация.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  проектът  на 

решение,  както  и  отговорът  до  господин  Иван  Петров,  сме 

подготвили  с  колегата  Ганчева  и  е  качен  във  вътрешната  мрежа. 

Само  да  ви  припомня,  че  заявлението  за  достъп  до  обществена 

информация,  което  е  с  вх.  №  НС-22-3  от  27  януари  2015  г.,  е 

докладвано  в  предходни  заседания.  Тъй  като  в  заявлението  се 

съдържат  въпроси,  свързани  с  трето  лице,  а  именно  фирмата 

изпълнител на  обществената поръчка за изработване на печатните 

материали  по  разяснителната  кампания  за  изборите  за  Народно 

събрание.  С  писмо  наш  изх.  №  НС-23-3  от  4  февруари  2015  г. 

Централната избирателна комисия е изпратила писмо до управителя 

на  „Мелбокс”  ЕООД,  за  да  поискаме  писменото  съгласие  за 

предоставяне  на  информация  по  въпросите,  които  засягат 

интересите  на  фирмата.  Изпратили  сме  запитването  във  връзка  с 

разпоредбата  на  чл.  31,  ал.  1  от  Закона  за  достъп  до обществена 

информация.

С писмо вх. № НС-20-15 от 12 февруари 2015 г. (то също е 

качено  в  днешно заседание)  управителят  на  „Мелбокс”  ЕООД не 

дава своето съгласие за предоставяне на тази информация. Можете 

да се запознаете с неговите мотиви. Поради което в тази част ние 

трябва да откажем достъп до исканата информация. 

Всички  въпроси  по  заявлението  са  вписани  в  проекта  на 

решение, седем въпроса,  това,  което засяга  интересите  на третото 

лице са въпросите  по т.  3  и т.  6,  тъй като управителят на фирма 

„Мелбокс”, както казах, е счел, че това не е информация, която може 
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да послужи за задоволяване на обществен интерес, а има вероятност 

да се използва с други цели.

Така че предлагам на вашето внимание проекта на решение, 

тъй  като  трябва  да  има  решение  за  разрешаване  на  достъп  до 

обществена информация. Достъпът е разрешен частично и е отказан 

по точките 3 и 6 поради изричното писмено несъгласие на третото 

лице. И тъй като е налице такова несъгласие, съгласно чл. 37, ал. 1, 

т.  2  от Закона за достъп до обществена информация такава не се 

предоставя.  Тъй  като  заявителят  е  поискал  обществената 

информация на хартиен носител, ви предлагаме това да стане чрез 

писмо,  като  в  него  по  всяка  точка  е  записано  къде  са  достъпни 

съответните документи, които са публично обявени. Поради което 

считаме, че не е необходимо те да бъдат прилагани към писмото и 

заявителят може да се заяви с тях и да се запознае.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

подробния  доклад.  Колеги,  време  за  запознаване  с  проекта  на 

решение и проекта на решение и проекта на писмо.

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

Гласували  17 членове на ЦИК: за -  15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,   Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка 

Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); против  –  2 

(Румен Цачев и Маргарита Златарева).

Колеги, това е Решение № 1450-НС

 Заповядайте, за отрицателен вот.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз считам, че искане за достъп 

до  обществена  информация не  може  да  се  дава  с  решение  на 
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Централната избирателна комисия. Решенията на ЦИК са за други 

неща, но не и даваме достъп, достъп може с писмо да се даде.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: В  закона  пише,  че  трябва  да  има 

решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

подлагам на гласуване така предложения ни проект на писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,   Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка 

Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

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

Маргарита Златарева).  

Продължаваме със  следваща точка от дневния ред – доклад 

относно проверка на регистрираните кандидати за участие в новите 

избори  за  общински  съветници  и  за  кмет  на  община  Сърница. 

Заповядайте, колега Нейкова.

Точка  3.  Доклад  относно  проверка  на  регистрираните 

кандидати за участие в новите избори за  общински съветници и за 

кмет на община Сърница.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  днешно  заседание  във 

вътрешната мрежа е качена таблица за проверката на ГД „ГРАО”. С 

писмо с вх. № МИ-04-03-3 от 13 февруари 2015 г. Главна дирекция 

„ГРАО”  ни  е  изпратила  информация  относно  проверка  на 

регистрираните кандидати за общински съветници и кмет на община 

Сърница  за  участие  в  новите  избори  на  15  март  2015  г.  В  тази 

таблица  виждате  всички  кандидати.  В  червено  са  отбелязани 

установените неточности в изписване на единния граждански номер 

на кандидата под № 43 и на двамата от кандидатите има техническа 

грешка  в  изписване  на  едно  от  имената.  От  проверката  се  е 

установило,  че  кандидатите,  посочени  в  списъка,  отговарят  на 
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условията  по чл.  397,  ал.  1  от Изборния кодекс и на т.  1,  Раздел 

първи от Решение № 1432-МИ на ЦИК от 28 януари 2015 г. 

Във връзка с констатираните неточности проведох разговор с 

председателя  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Сърница. 

Колегите направиха проверка в документацията за регистрацията на 

кандидатските  листи  и  вчера  уточниха,  че  всъщност  допуснатите 

грешки са при нанасяне на имената и ЕГН в таблицата, която ни е 

изпратена,  а  в  решенията,  с  които  са  регистрирани  кандидатите, 

коректно  са  изписани.  Отстранили  са  тези  неточности  в  тази 

табличка,  така  че  не  е  необходимо  да  се  извършва  поправка  на 

техните решения, но въпреки това ви предлагам да им изпратим по 

електронен път за сведение данните от извършената проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,   Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка 

Грозева,   Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева,  

Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева).

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред  - 

процедура за подбор за заемане длъжността „Финансов контрольор 

и човешки ресурси” в администрацията на ЦИК. Заповядайте, колега 

Бойкинова.

 

Точка  4.  Доклад  относно  процедура  за  подбор  за  заемане 

длъжността  „Финансов  контрольор  и  човешки  ресурси”  в 

администрацията на ЦИК.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  са 

качени  документите.  На  11  февруари  2015  г.  комисията  проведе 
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заседание, на което прие методика за провеждане на процедурата за 

подбор за  длъжността,  одобри теста  и  одобри примерни въпроси. 

Проведе  се  съответно  вторият  и  третият  етап  от  процедурата. 

Съгласно методиката през втория етап от процедурата кандидатите 

решават тест, който се състои от 14 отворени въпроса, всеки въпрос 

носи по една точка и при не по-малко от десет точки кандидатите се 

допускат  до  третия  етап,  а  именно  провеждане  на  интервю.  И 

двамата  кандидати  –  Красимир  Велков  Кондев  и  Ваня  Цанкова 

Данаилова – бяха допуснати до третия етап, провеждане на интервю. 

Всички членове на комисията дадоха своите оценки. Формулярите 

са попълнени индивидуално за всеки кандидат, в резултат на което 

комисията класира на първо място Ваня Цанкова Данаилова. Тя има 

много  стаж  в  управление  на  човешките  ресурси,  била  е  експерт, 

главен експерт, директор на Бюрото по труда в Своге, в Агенцията 

по лекарствата също е била в „Човешки ресурси”. Може да се каже, 

че една голяма част от стажа й е била в управлението на човешки 

ресурси.  Има  съответно  сертификат  и  за  вътрешен  одитор.  Не  е 

изпълнявала  точно  длъжността  финансов  контрольор  и 

предварителен контрол за законосъобразност,  но като директор на 

дирекция е имала възможността да се запознае.

Това е, което мога да ви кажа за проведения конкурс, поради 

което  въз  основа  на  така  проведената  процедура  и  извършеното 

гласуване  предлагам  с  протоколно  решение  да  упълномощим 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  да  сключи 

трудов  договор  с  класирания  на  първо  място,  а  именно  Ваня 

Цанкова  Данаилова  на  длъжността  „Финансов  контрольор  и 

човешки  ресурси”  с  шестмесечен  изпитателен  срок  в  полза  на 

работодателя.

Ще оставя папката на масата, който иска да се запознае по-

подробно, може да погледне документите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

доклада. Колеги, коментари, въпроси? Заповядайте.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Така  както  е  записано,  длъжността  е 

„Финансов  контрольор  и  човешки  ресурси”.  Не  би  ли  следвало 

длъжността да е финансов контрольор и експерт или там те си имат 

съответна  йерархия  в  длъжностите  човешки  ресурси  с  оглед  по-

нататъшното оформяне на документите на лицето в един момент, 

ако то премине на друга работа.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако е човешки ресурси, само такава 

длъжност няма, трябва да е главен експерт или експерт. Но в нашето 

обявление  длъжността  е  финансов  контрольор.  Това  че  тя  ще 

съвместява и други дейности, като човешки ресурси, не означава, че 

длъжността  е  човешки  ресурси.  Длъжността  е  само  финансов 

контрольор. Ако би трябвало да бъде човешки ресурси, трябваше да 

е главен експерт или експерт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  в  допълнение  на  казаното  от 

колегата Бойкинова, тъй като длъжността финансов контрольор сме 

приели  ние  от  Комисията,  че  по  нейния  код  от  Националната 

класификация  на  професиите,  трябва  да  се  сключи  трудовият 

договор, в самия трудов договор ще бъде записано, че ще изпълнява 

и  задълженията  на  човешки  ресурси.  За  да  не  пишем  двете 

длъжности и двата кода.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, други коментари? Не виждам. Закривам разискванията.

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,   Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка 

Грозева,   Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева,  

Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева).

Продължаваме със следваща от дневния ред:
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Точка  5.  Доклад  относно  процедура  за  подбор  за  заемане 

длъжността „главен счетоводител” в администрацията на ЦИК. 

Като докладчици съм посочила себе си и колегата Златарева, 

тъй като в различни периоди от процедурата, било аз, било колегата 

Златарева сме  били  водещи  фигури  в  докладването  пред 

Централната  избирателна  комисия.  Колеги,  само  припомням,  че 

Централната избирателна комисия определи комисия за подбор за 

заемане длъжността „главен счетоводител”. Тази комисия определи 

свои правила, беше публикувано обявление за тази длъжност, явиха 

се четири кандидати, четирите кандидати бяха допуснати. Колегата 

Златарева е  представила  протокол от  комисията  по  отношение на 

одобряване  на  методика  за  провеждане  на  процедура  за  подбор, 

одобрение на варианти на тестове и казуси и провеждане на втори 

етап  от  съответната  процедура,  а  именно  провеждане  на  тест  и 

практически задачи и проведената трета част, а именно провеждане 

на интервю с кандидатите.

В  резултат  на  така  проведената  процедура  по  подбор 

класирането  беше  както  ви  е  докладвано,  припомням,  на  първо 

място госпожа Красимира Царева с 35,3 точки и на второ място с 

еднакъв  брой  точки  госпожа  Силвия  Грозданова  с  33,8  точки  и 

госпожа Ганка Герасимова – 33,8 точки.

Към този етап комисията не извърши преценка на изпълнение 

на  допълнителното  изискване  от  двете  кандидатки,  а  именно 

наличие  на  опит  в  организации  първостепенни  разпоредители  с 

бюджет, което се ползва с предимство, защото съобразно одобрената 

методика  тази  преценка  се  извършва  само  в  случаите,  в  които 

кандидатите са получили най-голям, но равен брой точки. Най-голям 

брой  точки  получи  госпожа  Красимира  Царева  –  35,3  точки. 

Информирани сте миналата седмица, че госпожа Красимира Царева 

се е отказала да заеме длъжността „главен счетоводител”. Ето защо 

възниква необходимостта ние да направим преценка на следващите 
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две кандидатки с еднакъв брой точки – госпожа Силвия Грозданова 

и госпожа Ганка Герасимова. 

В тази връзка комисията по провеждане на процедурата по 

подбор извърши със свой протокол тази преценка, за да информира 

Централната избирателна комисия. В момента аз ви информирам за 

нея.  На  допълнителното  изискване  отговаря  госпожа  Силвия 

Грозданова,  която  е  била  главен  счетоводител  в  първостепенен 

разпоредител с бюджет,  а  именно Министерството на вътрешните 

работи,  докато  госпожа  Ганка  Герасимова  не  отговаря  на  това 

изискване,  тъй  като  тя  е  била  главен  счетоводител  във 

второстепенен  разпоредител  с  бюджет,  а  именно  Изпълнителна 

агенция  за  борба  с  градушките,  която  е  към  Министерството  на 

земеделието и храните.

Ето  защо,  с  оглед  на  изложеното,  ви  предлагам  да 

упълномощите  председателя  на  Централната  избирателна  комисия 

да сключи трудов договор за длъжността „главен счетоводител” в 

Централната избирателна комисия с госпожа Силвия Грозданова.

Това е моето предложение. Колеги, откривам разискванията. 

Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Имам едно питане. Единият от кандидатите 

казахте, че е била служител в първостепенен разпоредител с бюджет. 

Това не е ли било основно изискване, заложено при обявяване на 

конкурса?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не, съгласно обявлението 

ни  това  е  допълнително  изискване,  изпълнението  на  което  е 

предимство за кандидатите. И в случая, тъй като двама кандидати 

имат равен брой точки, единият се ползва с предимство поради този 

факт, другият – не.

Колеги,  коментари? Не виждам. Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  
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Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Таня  Цанева);  против  –  2  (Ивайло  Ивков,  Метин 

Сюлейманов).   

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  искам  само  да  допълня  да 

упълномощим  председателя  да  изпрати  покана  за  сключване  на 

трудов договор в двуседмичен срок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да,  упълномощаването, 

колеги,  разбира  се,  включва  всички  елементи  на  съответната 

процедура. Така че гласуването на сключване на договор означава 

уведомяване  на  съответните  лица  по   установения  законов  ред, 

получаване на съгласие и съответно сключване на договора.

Колеги,  пропуск  е  и  затова  само  ви  информирам,  за  да 

изчерпя  тази  точка  от  дневния  ред.  Съгласно  нашето  обявление, 

което  беше  одобрено  с  протоколно  решение  на  Централната 

избирателна комисия, ние сме предвидили списъците, допуснатите 

кандидати,  както  и  протоколите  с  класирането  от  проведената 

процедура  за  подбор  за  длъжността  „главен  счетоводител”  да  се 

обявят  на  нашата  интернет  страница,  така  че,  колеги  това  ще  се 

случи днес. Вероятно е просто технически пропуск във времето, в 

което аз ползвах законоустановения си отпуск.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия – Оряхово. Докладчик е колегата Баханов.

Точка  6.   Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската избирателна комисия – Оряхово.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-68 от 

12 февруари 2015 г. в Централната избирателна комисия е получено 

искане за изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна 

комисия – Оряхово, за подготовка на 3 февруари 2015 г. и проведено 

заседание на 4 февруари 2015 г., като е приложена отчетна форма-

график за подготовка и протокол от проведено заседание. Искането е 

подписано от председателя и секретаря и е подпечатано, и е график 
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за  присъствие  както  следва:  на  3  февруари  –  подготовка  на 

материали за провеждане на заседание на Общинската избирателна 

комисия  –  Оряхово,  по  искане,  отправено  от  кмета  на  община 

Оряхово, във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на 

кмет  на  кметство  с.  Лесковец  поради  смърт.  В  дежурството  са 

участвали председателят и секретарят на Общинската избирателна 

комисия – Оряхово. На 4 февруари 2015 г. е проведено заседание за 

предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  кмет  на  кметство  с. 

Лесковец. В заседанието са взели участие 16 члена на комисията. 

Приложени са:  копие  от  решение № 281 по протокол № 61 от  4 

февруари  2015  г.  от  проведеното  заседание;  копие  на  искане  на 

кмета на община Оряхово за свикване на ОИК – Оряхово; копие от 

акт  за  смърт  на  Светла  Кармазанска,  която  е  била  кмет  на  с. 

Лесковец;  и  отчетна  форма  график  на  дежурство  и  проведено 

заседание  за  м.  февруари.  Отчетната  форма  е  подписана, 

подпечатана  и  утвърдена  от  председателя  и  секретаря  на 

Общинската  избирателна  комисия.  Приложено  е  и  подписано 

решение  №  281  от  4  февруари,  с  което  е  обявено  предсрочно 

прекратяване  пълномощията  на  Светла  Кармазанска  като  кмет  на 

кметство на с. Лесковец, избрана от листата на политическа партия 

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

единство”.

Изготвил  съм  справка  за  възнагражденията  както  следва: 

едно  дежурство  на  3  февруари  2015  г.,  в  което  са  участвали 

председателят и секретарят на Общинската избирателна комисия – 

Оряхово, за изплащане от държавния бюджет и едно заседание на 4 

февруари, в което са участвали председател, заместник-председател, 

секретар и 13 члена, общо 16 члена на ОИК – Оряхово. Само искам 

да уточня, че не е приложен протокол от заседанието, а е приложено 

само решението и отчетна форма, график за дежурство и проведено 

заседание,  което,  както  казах  преди  малко,  е  подписано  и 

подпечатано.

Колеги, ако нямате някакви въпроси, да гласуваме.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  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).   

Заповядайте, колега.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Във  връзка  със  следващия  доклад  по 

дневния  ред,  който  ще  направи  колегата  Ивков,  само  искам  да 

направя следното уточнение. С вх. № МИ-15-27 от 19 януари 2015 г. 

е  получено  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Пазарджик,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведени  три 

заседания.  Първоначално  е  било  разпределено  на  колежката 

Нейкова, след това същото искане е било преразпределено на мен на 

19 януари 2015 г. поради отпуск на госпожа Нейкова. И накрая ще 

докладва колегата Ивков.

След  като  направих  справка  още  на  19  януари,  аз  го 

докладвах на следващото заседание, че при извършена проверка по 

протокола установих, че в протокола са описани едни хора, които са 

„за”,  „против”  и  „въздържали  се”,  но  приложеният  списък  с 

подписите  на  присъствалите  не  отговаряше  на  първоначалния. 

Затова  след  проведени  многократни  разговори  с  председателя  на 

ОИК – Пазарджик, поисках да ми изпрати допълнително сведение, 

протокол, подписан от абсолютно всички, които са присъствали, и 

едва онзи ден, на 11 февруари, е получен в Централната избирателна 

комисия. Затова е това забавяне.  Аз го докладвах и вече колегата 

Ивков ще финишира с този доклад.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прекрасна екипна работа, 

колеги! Заповядайте, колега Ивков.
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Точка 7.  Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Пазарджик.

ИВАЙЛО ИВКОВ: След дългия маратон на колегата Баханов 

финиширам  да  се  изплати  възнаграждение,  всичко  е  наред,  има 

подписи, има три заседания. Предлагам да вземем решение.

А работата нито е прекрасна, нито е екипна, просто човекът, 

който  отговаря  да  поднася  на  председателя  или  на 

председателстващия,  когато  председателят  си  ползва 

законоустановения  отпуск  или  нещо  друго,  трябва  да  поглежда 

преписките  и  да  не  кипи  безсмислен  двоен  и  троен  труд,  както 

напоследък  доста  често  се  случва.  Ние  ангажираме  и  хора  от 

администрацията да слизат, да вадят копия, особено за престъпните 

състави  писмата.  Тоест  трябва  да  се  поглежда,  като  имаме  три 

преписки  за  три  документа  от  един  следовател,  е  хубаво  той  да 

подскаже на председателя, имаме достатъчно хора, към момента не 

сме заети и можем малко да оптимизираме дейността.

За Пазарджик. Три заседания – на 24, 27 и 20 октомври 2014 

г. Всички имат резон. Правното основание е чл. 83, ал. 4. Следва да 

се  изплати  от  държавния  бюджет.  Предлагам  да  гласуваме  да  се 

изплати  възнаграждение  на  председател,  заместник-председател, 

секретар и 14 члена, които са присъствали на всички три заседания. 

Всички подписи са налице.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Допълвам доклада ви, че изплащането трябва да стане на държавния 

бюджет.

Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  
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Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).   

Колеги, продължаваме със следваща нова точка от дневния 

ред  –  искане  за  отваряне  на  помещение.  Заповядайте,  колега 

Бойкинова.

Точка 8.  Искане от областния управител на област Велико 

Търново за разрешаване на достъп до запечатаното помещение.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Проектът  за  решение  е  във 

вътрешната  мрежа  относно  искане  за  отваряне  на  помещение,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за  народни представители  на  12 май 2013 г.  Постъпило е 

искане  с  вх.  №  НС-14-3  от  17  февруари  2015  г.  от  областния 

управител на област Велико Търново за разрешаване на достъп до 

запечатаното  помещение.  Искането  за  отварянето  възниква  във 

връзка с необходимостта от сваляне на охраната на помещението от 

Окръжна  дирекция  на  МВР  и  вземане  на  налична  техника, 

монтирана в помещението.

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

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

2013 г. на ЦИК и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. предлагам да 

разрешим достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори във връзка с 

вземане  на  наличната  техник,  монтирана  в  помещението, 

собственост  на  ОД  на  МВР,  и  предаването  й.  Достъпът  до 

запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали,  да  се  осъществи  в  присъствието  на  упълномощени  с 

изрична  заповед  на  областния  управител  представители  на 

Областната администрация. За извършените действия да се съставят 

съответните протоколи съгласно изискванията на Решение № 2211 

от 30 април 2013 г.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията. Закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева).   

Колеги, това е Решение № 1451-НС.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади 

по актове за  установяване на административни нарушение.  Първи 

докладчик  отново  е  колегата  Бойкинова.  Заповядайте,  колега 

Бойкинова.

Точка  9.  Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Писмото е във вътрешната мрежа. То 

е до областния управител на област Варна. Областният управител на 

област  Варна  с  писмо  ни  връща  административно-наказателната 

преписка по акт за установяване на административно нарушение № 

78, издаден против Марин Драгомиров Маринов, главен редактор на 

„Петел БГ”, с мотивите, че актът е неправилно съставен. Би следвало 

да  бъде  съставен  на  управителя  на  „Петел  БГ”  ООД  и  прилагат 

съдебна практика едно решение на ВКС. 

Подготвила съм писмо с отговор до областния управител, с 

което  връщам  преписката  за  съставяне  на  наказателно 

постановление,  тъй  като  приложената  съдебна  практика  от 

областния  управител е  неотносима към настоящото  производство. 

Това  е  решение  по  реда  на  чл.  290  от  Гражданския  процесуален 

кодекс и е относно носенето на отговорност на главния редактор за 
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невярна информация,  за  вреди от невярно публикуван материал и 

относно  авторството  на  статията,  тоест  кой  е  носител  на  тази 

гражданска  отговорност.  И  Върховният  съд  по  този  материално 

поставен въпрос приема, че това е само и единствено авторът и че 

главният  редактор  не  носи  такава  отговорност.  Считам,  че  така 

приложеното решение е неотносимо, тъй като тук не става въпрос 

нито  за  авторството,  нито  дали  е  вярна  информацията,  тук 

нарушението  е  единствено  само  за  публикуването  на  тази 

информация. И предвид това, че Централната избирателна комисия 

има  практика  да  издава  актове  за  административни  нарушения, 

когато не е установила кой е собственикът издател, отговорността да 

поеме главният редактор.

С  това  писмо  връщам  административната  преписка  на 

областния управител на област Варна за съставяне на наказателно 

постановление.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията. Закривам ги.

Който е съгласен да бъде върната преписката на областния 

управител с това придружително писмо, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  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).   

Продължете, колега.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Искам  да  ви  докладвам  писмо  на 

заместник-директора  на  МВР  господин  Константин  Димитров,  с 

което ни уведомява, че собственикът е главен редактор на интернет 

страницата на „Фокус нюз” е анонимен, цитираният регистратор се 

намира в Съединените американски щати, щата Калифорния,  град 

Сан Диего и не може да се установи нито собственикът на „Фокус-
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нюз.нет”, нито главният редактор. И в момента интернет страницата 

с  цитираното  име  не  се  отваря.  Домейнът  за  ползване  от 

регистратора  на  интернет  страницата  е  физическият  адрес  на 

дружество в Съединените американски щати, поради което няма на 

кого да се състави акт за административно нарушение, нито да се 

връчи.

Предлагам  за  сведение  и  за  прекратяване  на 

административно-наказателното  производство  поради  това,  че 

нарушителят е неизвестен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други мнения?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Но аз току-що отворих  сайта, така че 

се отваря.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Така  са  ни  отговорили.  Казва,  че 

ползвателят  на  домейна  се  е  възползвал  от  възможността 

информацията за него да остане анонимна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  може  би  се 

налага да помислим малко повече имаме ли някакъв вариант. Колега 

докладчик, нали не възразявате на следващото заседание да върнем 

тази точка. Нека да помислим юридически имаме ли варианти. На 

този  етап  и  на  мен  ми  изглежда  като  да  нямаме,  но  нека  да  го 

помислим.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре, колеги, ще кача писмото във 

вътрешната мрежа, за да се запознаете с наличната информация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Към днешна дата остава 

за сведение и за размисъл от страна на членовете на Централната 

избирателна комисия.

Следващият  докладчик  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушение е колегата Матева. Заповядайте, колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви с вх. № 

НС-07-39 от 13 февруари 2015 г. писмо от Столична община район 

„Средец”, с което кметът на района ни връща акт за установяване на 

административно  нарушение  №  79  от  25  ноември  2014  г.  в  два 
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екземпляра, който е съставен срещу Соня Атанасова Култуклиева- 

Стефанова,  известна  в  обществото  с  името  Соня  Култуклиева. 

Посочените два адреса на „Ген. Гурко” на 3 и 4 етаж са посетени от 

служител  на  общината  два  пъти,  изпратен  е  протоколът  за 

посещение. Адресите са посетени в два различни дни. Не е открит 

нарушителят и на двата адреса при всички посещения. Така че ни се 

връщат неподписани актовете. Съгласно наше протоколно решение 

докладчикът  по  решението  ще  прецени  какви  да  бъдат  по-

нататъшните действия за връчване на тези актове. Така че сега го 

докладвам за сведение.

Докладвам ви също така с вх. № НС-06-8 от 13 февруари 2015 

г. възражение от Марин Ташев Захариев, заместник-кмет на община 

Смолян,  относно  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 85 от 3 декември 2014 г. За сведение и прилагане към 

административно-наказателната преписка и изпращане на областния 

управител за издаване на наказателно постановление.

Следващият  доклад  е  писмо  от  Столична  община  район 

„Оборище” с вх. № НС-07-40 от 16 февруари 2015 г., с което кметът 

на  район  „Оборище”  ни  връща  подписан  акт  за  установяване  на 

административно нарушение № 37 от 1 октомври 2014 г., съставен 

на  агенция  „Фокус  Нунти”  ООД.  За  сведение  и  прилагане  към 

административно-наказателната преписка.

Докладвам ви също така възражение с вх. № НС-20-17 от 16 

февруари  2015  г.  срещу акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 26 от 30 септември 2014 г., подадено от „Телеграф” 

ЕООД, представлявано от Ирена Кръстева. За сведение и прилагане 

към  административно-наказателната  преписка  и  изпращане  на 

областния управител за издаване на наказателно постановление.

Докладвам ви също така възражение с вх. № НС-20-16 от 16 

февруари 2015 г., подадено от Тошо Тошев, изпълнителен директор 

на  „Обединени  свободни  медии”  АД  и  главен  редактор  на  в. 

„Преса”, срещу акт за установяване на административно нарушение 

№ 13 от 26 септември 2014 г. и акт № 28 от 1 октомври 2014 г. За 
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сведение и прилагане към административно-наказателната преписка 

и  изпращане  на  съответния  областния  управител  за  издаване  на 

наказателни постановления.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Матева. Коментари? Не виждам.

С  това  изчерпихме  и  тази  точка  от  дневния  ред. 

Продължаваме  със  следваща  точка  –  доклади  по  писма.  Колега 

Сидерова, вие сте първи докладчик. Заповядайте.

Точка 10. Доклади по писма.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Писмото  е  във  вътрешната  мрежа. 

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-06-2 от 16 февруари 2015 г. от кмета 

на  община  Средец,  с  което  ни  отправя  запитване  как  трябва  да 

постъпи при постъпило искане до общината от Районно управление 

„Полиция” във връзка с установяване наличието на престъпление по 

чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс от избирател, който е гласувал 

в секция № 7 в гр. Средец, област Бургас.

Към  това  писмо  е  приложено  и  писмото  на  Районното 

управление,  с  което  изпълняващият  длъжността  началник  на 

Районното управление е поискал да му бъде изпратен оригиналът на 

избирателния списък за секция № 7, гр. Средец, и оригиналите на 

протоколите, изготвени от комисията, както и списък на членовете 

на секционната избирателна комисия, провели изборите на 25 май 

2014 г.

Подготвила  съм  отговор,  с  който  уведомявам  кмета  на 

общината, че въз основа на нашето протоколно решение по силата 

на т.  17 и следващите от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.  на 

Централната избирателна комисия следва да предостави на ОД на 

МВР  –  Бургас,  РУ  на  МВР  –  Средец,  заверения  копия  от 

съхраняващите в община Средец избирателен списък, извлечение от 

страницата, на която е вписано и е положило подпис проверяваното 

лице, заверени копия от протокола на СИК и списък на членовете на 

СИК.  При  необходимост  за  извършване  на  почеркова  експертиза 
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експертът следва да работи с оригиналните документи на място в 

общината.

И  прилагаме  копие  от  наше  Решение  №  314-ЕП.  Това 

решение е допълнено и изменено с други две решения, но тези точки 

не са променяни, затова е достатъчно само № ЕП-314.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

изчерпателния  доклад.  Колеги,  откривам  разискванията. 

Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Чисто технически, кавичките на „Средец” 

трябва да се премахнат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  така  предложения  проект  на  отговор  ведно  с  корекциите, 

направени в оперативен порядък, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова и Таня Цанева).   

Продължаваме  със  следващ докладчик  –  колега  Бойкинова 

заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  сигнал  от 

Петко Маринов Петков. Сигналът е подаден с копие до Комисията 

по контрол и сигнали на гражданите, до председателя на Общински 

съвет, община Горна Малина, до Общинската избирателна комисия 

–  Горна  Малина.  С  този  сигнал  ни  уведомява,  че  кметът  на  с. 

Априлово,  община  Горна  Малина,  Атанас  Велинов  Владов  близо 

година е член на управителния съвет на кооперация „Съгласие” с. 

Априлово, с което същият нарушава чл.  41 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Подалият сигнала Петко 

Маринов  счита,  че  трябва  предсрочно  да  му  се  прекратят 

пълномощията и да се предприемат съответните действия.
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Приложено ни е указание от Агенцията по вписванията. Аз 

също направих справка действително той е  член на управителния 

съвет. Има и декларация, подписана от Атанас Виденов Владов. Тъй 

като  сигналът  е  изпратен  до  Общинската  избирателна  комисия  – 

Горна  Малина,  която  е  компетентна  да  се  произнесе  по 

предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета, ако прецени, 

че са налице изискванията на закона, считам, че следва да остане за 

сведение.  А  ако  Комисията  прецени,  може  да  му  отговорим,  че 

препращаме сигнала по компетентност на Общинската избирателна 

комисия. Според мен е най-добре да препратим сигнала.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Бойкинова. Откривам разискванията. Не 

виждам желаещи да участват в разискванията.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова и Таня Цанева).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик –  колегата 

Сюлейманов. Заповядайте.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ:  Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-04-05-18 от 13 февруари 2015 г. е 

постъпило  писмо  от  разследващ  полицай  Кирилова  от  Шесто 

районно  управление  на  полицията  към  Столична  дирекция  на 

вътрешните  работи,  която  се  обръща  към  нас  с  това  писмо  да  й 

предоставим  информация  във  връзка  с  досъдебно  производство 

15010/2015 г. по описа на Шесто районно управление, като иска от 

нас  да  й  предоставим  оригинал  от  стр.  561  от  списъка  на 

избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на  политическа  партия 

БАСТА за участие в изборите за членове на Европейския парламент 
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от  Република  България,  в  който  фигурират  имената  на  Стефан 

Николов  Стоянов  под  №  5593.  Също  така  иска  от  нас  да  им 

предоставим информация относно лицето, което е внесло списъка в 

Централната  избирателна  комисия,  както  и  датата,  на  която 

списъкът е внесен в Централната избирателна комисия.

Във връзка с това искане съм подготвил писмо, качено във 

вътрешната  мрежа  –  то  е  като  стандартните  писма,  които  сме 

подготвяли досега.  Както възприехме,  не съм посочил имената на 

членовете на Централната избирателна комисия, а във връзка с това 

съм направил копие от входящия регистър на партиите. Ако имате 

някакви забележки, съм готов да ги възприема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията. Не виждам желаещи да участват в разискванията.

Който е съгласен с така изготвения проект на отговор, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева, Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева).   

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги,  продължавам  със 

следващо  писмо,  което  е  постъпило  в  Централната  избирателна 

комисия с вх. № НС-04-02-12 от 13 февруари 2015 г. Това е писмо от 

заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали. С 

това  искане  са  се  обърнали  към  нас  от  областна  дирекция  – 

Кърджали, да им предоставим информация, на първо място, копие от 

избирателния списък – те са се обърнали с искане по отношение на 

оригинала,  но оригиналите не ги предоставяме – на избирателния 

списък на секция № 278 от гр. Бурса, от произведените избори за 

народни представители на 5 октомври 2014 г. Също така искат да им 

предоставим  и  заверено  копие  от  протоколите  на  секция  №  278 

(писали са протоколите в множествено число, но протоколът е един).
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Във връзка с това искане съм подготвил отговор на писмото, 

то  е  във  вътрешната  мрежа.  Подготвени  са  и  исканите  копия.  И 

евентуално ако искат да се запознаят с оригиналите, както сме го 

възприели  като  текст,  съм  посочил  в  писмото  къде  могат  да  го 

направят.

Също съм проверил и в сайта  на Централната избирателна 

комисия дали при нас има някакво разминаване. Всичко е коректно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията.

Колеги, който е съгласен с така изготвения отговор, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева, Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева).   

Продължаваме  със  следващ докладчик  –  колегата  Баханов. 

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-2-14 

от февруари 2015 г. е постъпило искане в Централната избирателна 

комисия  от  Министерството  на  вътрешните  работи  –  Столична 

дирекция на вътрешните работи, отдел Трети „Противодействие на 

престъпленията в отраслите на икономиката”. Във връзка с нуждите 

на проверка, която е по прокурорска преписка, е необходимо да им 

предоставим копие на представените документи от Виктор Петров 

Ковачев във връзка с упражненото от него право на глас в Айтховен, 

Нидерландия.

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е качен отговорът 

на това искане. Прилагаме заверен препис от декларация по чл. 33, 

ал.  2 и чл.  243 от Изборния кодекс,  която е попълнена от лицето 

Виктор  Петров  Ковачев,  както  и  списъкът,  където  е  положен 
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подписът и където е записано името на Виктор Петров Ковачев в 

секцията  в  Айтховен,  Нидерландия.  Това  са  двата  документа,  с 

които  разполага  Централната  избирателна  комисия,  така  както  е 

записано – „представените документи от Виктор Петров Ковачев във 

връзка  с  упражненото  от  него  право  на  глас  в  Айтховен, 

Нидерландия”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Те  какво  точно  питат  и  какъв  е 

проблемът,  ако има една декларация и в един списък съществува 

лицето?

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Преди малко казах,  ако  сте  слушали, 

колега, искат да им предоставим копие на представените документи 

от Виктор Петров Ковачев във връзка с упражненото от него право 

на глас в Айтховен, Нидерландия. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само това? Много странно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  си мисля дали формулярът на 

списъка  вече  е  копие  от  предоставен  документ  от  лицето  и  дали 

следва да бъде предоставен във връзка с това искане. А пък ако го 

предоставяме, дали целият списък трябва да бъде предоставен или 

съответната  страница,  където  са  вписани  данните  за  лицето.  Тъй 

като в писмото виждам „предоставяме заверен препис от формуляр”. 

Може би ако въобще го предоставяме, трябва да бъде съответната 

страница.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Предоставяме  страницата,  на  която 

фигурира лицето, така че не е целият списък с всички лица, които са 

гласували и които са положили подпис. Добре, може да се допълни 

„и съответната страница, в която под № 1 фигурира еди-кой си”. В 

самия документ пише „формуляр на списъка” и аз изпращам това, 

което ни искат – формуляр на списък. Такава и изборната книга – 
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формуляр  на  списък,  Приложение  №  8-НС.  Затова  съм  го  писал 

точно както е заглавието на документа какво прилагам.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Това че  в  изборните  книжа сме  го 

нарекли  формуляр  на  списък,  защото  не  даваме  списък,  а  една 

форма, която се попълва в изборния ден и тогава става списък на 

гласувалите лица, не значи, че ние трябва да пишем „изпращаме ви 

формуляр”.  Изпращаме  ви  извлечение  от  списъка  на  лицата, 

гласували   в  еди-коя  си  секция.  Защото  ако  трябва  да  пратим 

формуляр, ще им пратим празна бланка.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз държа както съм го записал така, тъй 

като  в  самия  документ  пише  „формуляр  на  списък”  и  аз  не  им 

изпращам  списък,  а  им  изпращам  както  заглавието  формуляр  на 

списък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така подготвения проект на отговор, моля да гласува.

Гласували  16 членове на ЦИК: за -  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев,  Таня  Цанева);  против  –  3  (Александър  Андреев,  Румяна  

Сидерова, Ивайло Ивков).

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: с  вх.  № ЕП-04-02-19  от  13  февруари 

2015 г. е постъпило искане от Пето районно управление – Полиция, 

СДВР, с което искат, на първо място, да им предоставим заверено 

копие  от  списък  на  лица,  подкрепящи  регистрацията  на  партия/ 

коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за членове на 

Европейския  парламент от  Република  България на  политическа 

партия „Българска  национално-патриотична  партия”,  стр.  52.  На 

второ място, забележете, искат справка кога, къде и от кого и на кого 

от  ЦИК  –  София  е  предоставен  горепосоченият  списък  от 

политическа партия „Национално-демократична партия”. В началото 

е „Българска национално-патриотична партия”, тук е „Национално-
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демократична” . Справка кога, къде и пред кого е положен подпис от 

Мариана Илиева Иванова – конкретно лице от списъка, справка към 

дата на представяне на списъка на политическа партия „БНПП” кое 

лице е било председател на ЦИК – София. И трето, справка относно 

процедурата  по  изготвяне  на  списък  на  лица,  подкрепящи 

регистрацията  на  партия/коалиция/инициативен  комитет.  Искат  от 

нас правна регламентация, процедурни правила, условия, на които 

следва да отговаря списъкът, за да бъде депозиран при нас, къде и по 

какъв  начин  се  събират  подписи  на  гражданите  за  подкрепа,  по 

какъв  начин  и  от  кого  се  установява  самоличността  на  лицата, 

полагащи  подпис,  и  следва  ли  ПП  НДП  да  има  информация  за 

лицата, пред които гражданите полагат подписи в тези списъци.

Отговорът е качен във вътрешната мрежа. Моля ви, колеги да 

се запознаете с отговора, след като ви изчетох направените искания. 

Само искам да ви кажа, че по последния въпрос относно процедура 

на изготвяне на списък, правна регламентация, процедурни правила, 

условия,  на  които  следва  да  отговарят,  се  отнася  предпоследният 

абзац, тоест условията за реда и проверка на списъците, подкрепящи 

регистрация на партии и коалиции са уредени в Изборния кодекс и в 

Решение № 39-ЕП, което е публикувано на интернет страницата на 

ЦИК. И съм написал страницата. Но мисля, че тук не трябва а се 

впускаме в обяснения каква е правната регламентация и т.н. Отделно 

от това  имената на членовете на ЦИК, пред които са депозирани 

всички  необходими  документи,  са  посочени  в  предоставеното  ви 

копие от входящия регистър на партиите, от който е видно кое лице 

е предоставило, на кого и на коя дата.

Това  е  писмото,  ако  имате  някакви  забележки  или 

предложения  за  допълнения,  ако  не,  моля  да  бъде  подложено  на 

гласуване.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Господин  Ивков има 

питане.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Взехме протоколно решение и отдавна не 

прилагаме решенията в приложенията, а само ги посочваме и те се 

запознават от интернет страницата на ЦИК. Това – едно.

И  второ,  условията  за  реда  и  проверка  на  списъците  на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, може трябва 

да кажем, че все пак това е вменено на ЦИК като отговорност, а ние 

го  извършваме  чрез  ГД  „ГРАО”.  С  едно  изречение,  без  да  се 

впускаме, да го кажем.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Приемам забележката от приложенията 

да отпаднат двете решения, а другите мисля, че съм посочил, че са 

уредени в Изборния кодекс и в Решение № 39-ЕП от 2 април. Това е 

достатъчно, всеки който желае, може да се запознае как се извършва 

проверката, тъй като в Изборния кодекс е уредено, че даваме да се 

проверят  от  „ГРАО”,  но  подробно  как  се  извършва  проверката  е 

уредено  в  нашето  решение.  Там  подробно  е  разписано  как  се 

извършва проверка на списъците.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  други 

коментари по това писмо?

Който е  съгласен писмото в този вид,  след като се махнат 

двете решения, за които колегата Ивков каза, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Ерхан  

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

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

Цанева).   

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със  следващ  докладчик в точката  доклади по писма.  Заповядайте, 

колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-00-296  от  16  февруари 2015  г. Публикувано  е  в  днешно 

заседание в PDF формат.  Става въпрос за заявление за достъп до 

информация за формати на гражданско участие. В съдържанието на 
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писмото е конкретизирано, че информацията се иска на основание на 

Закона  за  достъп  до  обществена  информация.  Аз  ви  моля  да  се 

запознаете  с  писмото,  защото  считам,  че  така  както  е  изпратено, 

между другото от преписката е видно, че то е получено по пощата, 

защото е видно, че има пощенски плик, заявлението не е подписано. 

Отдолу  е  записано  „С  уважение:  Диана  Трифонова,  научен 

сътрудник  по  проект  „Участие  за  природа”.  В  регистъра  на 

Министерството на правосъдието на фондациите има действително 

такава  фондация.  От  информацията,  която  успях  да  намеря,  в 

управителния орган не фигурира такова лице. В интернет страницата 

действително има лице с подобно име.

Считам, че по същество изобщо не бива да разглеждаме сега 

съдържанието  на  писмото.  Докладвам  ви  го  за  сведение  и  ви 

предлагам  да  върнем  отговор  до  фондацията,  че  не  можем  да 

предоставим информация поради липса  на  подпис  на  лице,  което 

представлява юридическото лице. Нещо в този смисъл.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Прочетох, че в първа точка се 

иска анализ, изводи.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, не се иска анализ и изводи, по 

принцип  се  иска  всички  действащи  административни  актове, 

заповеди, правилници или други документи. Аз ви казах, колеги, че 

не смятам да го разглеждаме. Още повече, като гледам писмото, то е 

някакво  типово  писмо,  което  е  изпратено  може  би  до  много 

институции, макар и това да е адресирано само до ЦИК. Но не сме 

на етап, в който да обсъждаме проект на отговор по същество.

Така че ви предлагам да ги уведомим защо не можем да го 

разгледаме. А ако ми възложите, мога и устно да ги уведомя, има 

телефон за контакт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Доколкото  разбирам,  докладчикът 

предлага  да  го  оставим  за  сведение,  тоест  да  не  го  разглеждаме, 

защото няма подпис. С протоколно решение да остане за сведение в 
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такъв случай, без никакви отговори, защото като няма подпис, няма 

на  кого  да  отговаряме.  Няма  ли  подпис,  няма  документ.  Тоест 

адресатът е ясен - Централната избирателна комисия, но не е ясен 

подателят. На кого ще изпратим ние писмо? За сведение и това е! 

Като  изпратят  подписано  писмо,  ще  им  отговорим  по  същество. 

Това  предлагам  аз  –  просто  за  сведение,  поради  това  че  не  е 

подписано.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, Ивков. 

Колеги, други предложения, други коментари? Не виждам. Колега 

докладчик, вашето становище?

Благодаря. Колеги, обединяваме се на този етап да остане за 

сведение. Ако се налага, докладчикът ще провери и ще внесе отново 

доклад.

Продължаваме със  следващ докладчик.  Заповядайте,  колега 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви само за 

сведение  писмото,  което  гласувахме  в  предходното  заседание  да 

изпратим  до  временно  изпълняващия  кмет  на  община  Сърница  с 

копие  до  председателя  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Сърница, във връзка с предстоящото обучение, което ще се проведе 

на  20  февруари  от  10,30  ч.  в  гр.  Сърница.  Вчера  е  изпратено  по 

електронната поща, а днес е изпратено и по пощата. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, с това изчерпихме и точката доклади по писма и обсъдихме 

няколко въпроса в оперативен порядък.

В точка „Разни” има ли докладчици? Колегата Христов.

Точка 11. Разни.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  във 

вътрешната  мрежа  има  едно  писмо,  получено  от  заместник-

министър  председателя  по  коалиционната  политика  и  държавната 

администрация.  То  е  изпратено  до  председателите  на  държавни 

агенции,  на  държавни  комисии,  изпълнителните  директори  на 
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изпълнителните  агенции,  ръководителите  на  административни 

структури,  създадени  със  закон,  и  други  административни 

структури.  Писмото  е  съвсем  кратко,  всеки  от  вас  може  да  го 

прочете. Аз ще го преразкажа още по-кратко.

Необходимо  е  в  срок  до  6  март  т.г.  да  се  изготви  една 

справка. Даден е линк, аз съм го отворил и съм взел справката. Така 

че тази справка, която трябва да се попълни, може да я видите като 

екселски файл. Това е една справка, която задължително трябва да 

попълним като държавна структура. Има и инструкция за попълване. 

Задължението ни е да попълним тази справка.

За  какво  става  въпрос?  Във  връзка  с  дълго  говореното 

създаване на електронно правителство явно Министерският съвет е 

взел  решение  да  бъде  събрана  информация  кои  държавни 

организации  какви  бази  от  информационни  данни  събират.  И 

фактически справката е точно това – изискват от нас да попълним 

какви информационни масиви съдържаме, как ги поддържаме и т.н. 

Аз  разгледах  подробно,  но  мисля,  че  съвместно  най-напред  да 

вземем решение за кои информационни масиви да дадем данни. Тъй 

като ние по принцип имаме много информационни масиви, но дали 

трябва  да  бъдат  всички.  Първият  ни  информационен  масив  е 

деловодната ни система – ще я опишем как. Информационни масиви 

обаче  са  и  всички  регистри,  които  поддържаме.  Информационни 

масиви  са  масивите  за  общинските  избирателни  комисии,  за 

районните  избирателни  комисии,  включително  и  за  списъците  на 

лицата,  които  подкрепят  дадена  партия  и  т.н.  –  това,  което  сме 

качили на нашите сайтове.

Честно казано, ми е трудно аз да преценя, затова ще помоля 

всички от вас да го погледнат това нещо, за да решим кои масиви 

трябва да бъдат, тъй като времето е кратко. Затова молбата ми е до 

утре да решим какво точно да се включва и да го обсъдим утре още 

веднъж.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  И 

наред с въпросите, които вие поставихте по същество, аз бих искала 
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да  поставя  на  колегите  за  обмисляне  още  един  въпрос  –  дали  и 

доколко ние се явяваме реално адресати на това писмо. Тоест дали и 

доколко  ние  следва  да  отговаряме  на  това  писмо.  А  самото 

електронно  управление  и  електронно  правителство  подсказва,  че 

очевидно  органи  на  изпълнителната  власт  би  следвало  да  са 

адресати.  Но  с  оглед  нашия  статут  нека  до  утре  да  помислим 

юридически дали би следвало да отговаряме и утре да преценим.

Заповядайте, колега Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз бих предложил, дадени са координати за 

допълнителни  въпроси  и  експерт  към  дирекция  и  съветник  на 

политическия кабинет, дали първо по телефона да не уточним някои 

такива  принципни  въпроси,  а  не  да  решаваме  отговаряме  или  не 

отговаряме.  Все  пак  може  да  се  проведе  един  разговор  с  оглед 

особения статут на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Следващ  докладчик  в  тази  точка  е  колегата  Пенев.  Заповядайте, 

колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  си  спомняте,  на  12 

февруари  ви  докладвах  един  сигнал,  постъпил  от  Общинската 

избирателна комисия – Павел баня. Междувременно бяхме засипани 

с документация допълнително по този случай. Аз си позволявам сега 

да  докладва  за  запознаване  с  материалите,  които  са  качени  във 

вътрешната мрежа, а утре ще ви предложа проект на отговор във 

връзка с този сигнал. Сега ги докладвам за сведение. Постъпили е на 

12  февруари  едно  съобщение  на  електронната  ни  страница  за 

насрочено на следващия ден заседание на Общинската избирателна 

комисия  –  Павел  баня,  постъпило  е  също  така  на  12  февруари 

становище  и  писмени  обяснения  от  председателя  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Постъпили  са  също  така  изискани  от  мен 

документи,  а  именно  присъдата  и  едно  определение  на 

Административен  съд  –  Стара  Загора,  във  връзка  с  предходно 

обжалване  на  решение  на  Общинската  избирателна  комисия. 

Постъпила  е  също  така  за  сведение  една  жалба  от  политическа 
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партия  ДПС  срещу  решението,  за  което  става  въпрос  в  сигнала. 

Обръщам внимание, че жалбата е до Административния съд – Стара 

Загора, и е изпратена само за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Към 

днешна  дата  е  за  сведение.  Колеги,  моля  запознайте  се  с 

документите, за да проведем съответното обсъждане.

Колеги, други докладчици? Не виждам.

Позволете  ми  един  последен  доклад.  Спомняте  си  колеги 

колко призовки за свидетели получихме. Във връзка с това колегата 

Матева,  колегата  Пенев,  колегата Цачев и аз  написахме писма до 

съответните съдилища. Искам да ви кажа днес, че Софийски районен 

съд не е приел моето писмо по едно от делата и ни е наложена глоба 

в размер на 500 лева, след което съм призована по това дело на друга 

дата. За сведение, колеги.

С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. Свиквам Централната избирателна комисия на 

заседание утре в 14,30 ч.

(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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