
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 184

На  24  март  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Докладни записки.

Докладва: Севинч Солакова.

2. Доклади по писма – първа част.

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклади  по  писма  от  Министерството  на  вътрешните 

работи.

Докладва: Ивайло Ивков

4. Искания за изплащане на възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Луковит.

Докладва: Владимир Пенев

5. Доклад относно изпълнение на договор с „Информационно 

обслужване”.

Докладва: Емануил Христов

6. Доклад по писмо от община Банско.

Докладва:  Георги Баханов

7. Доклад  относно  искане  на  разрешение  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Аврен.

Докладва: Йорданка Ганчева



8. Предложение  за  сключване  на  договор  за  езиково 

обучение.

Докладва: Йорданка Ганчева

9. Доклади по писма – втора част.

Докладват: Иванка Грозева, Маргарита Златарева,

Росица Матева, Александър Андреев, 

Румяна Сидерова, Емануил Христов

10. Доклад относно изнесено заседание.

Докладва: Иванка Грозева

11. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир 

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

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня 

Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Преди  да  ви  дам  думата,  колеги,  за  предложения  и 

допълнения  към  предложения  ви  проект  за  дневен  ред,  правя 

формалното  предложение  точка  4,  точка  5  и  частта  от  точка  8, 

касаещи докладчици колегата Солакова и колегата Ивков, да минат 

съответно като точки първа и втора от дневния ред.
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Други  предложения  за  изменение  и  допълнение  в  дневния 

ред? Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Моля да ме включите в докладите по 

писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Христов. 

Други предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения,  изменен  и 

допълнен дневен ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

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

Започваме с точка първа – заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря.  Колеги,  две  докладни 

записки  от  директора  на  дирекция  „Администрация”  госпожа 

Манолова. Публикувани са във вътрешната мрежа.

Едната  докладна  е  свързано  с  предложение,  изготвено  въз 

основа на направено проучване за необходимостта от закупуване на 

нормативни  актове.  Те  са  приложени  като  списък,  17  на  брой. 

Предлага се да бъдат закупени по 25 броя,  като за всеки член по 

един брой и пет допълнителни в канцелариите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Откривам разискванията. 

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  мисля,  че  отиваме  в 

другата  крайност –  бяхме  без  нито един закон,  сега  изведнъж на 

всички по един. Аз не искам 17 вида закони такива каквито бяха по 

списък,  НПК, НК. Всеки от нас има такива закони,  аз  смятам,  че 

всеки  би трябвало  да  има тези,  с  които  работим,  това  е  ЗАНН и 

АПК.  А  всички  останали  по  два-три  броя  да  се  намират  в  една 

библиотека, която, да речем, да оформим в тази нова стая, където се 

провеждат курсовете по английски. Но няма място в стаите всеки да 

нареди 17 парчета на своите библиотеки, след като има достатъчно 
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книжнина, папки и работи. И аз казах на госпожа Манолова това мое 

становище. Може и да го обсъдим, но аз мисля, че би могло да има 

няколко бройки от всички закони общо за ползване, но аз лично не 

искам 17 вида закони в моята стая, защото няма място.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Реплики? Заповядайте, за 

реплика.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, всички знаем, че 

разполагаме  с  Изборния  кодекс,  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Закона 

за местно самоуправление и местна администрация и други, с които 

работим.  Тоест  до  този  момент  ние  сме  имали  възможност  да 

ползваме сборници нормативни актове, но тъй като много отдавна 

тече проучването, може би дори още от декември месец, списъкът 

набъбна в течение на това проучване. Аз ви предлагам все пак да 

вземем  едно  принципно  решение,  тъй  като  общият  размер  на 

разходите  при  закупуването  на  пълния  комплект,  така  както  са 

представени, е 2000 лева, такива средства има в бюджета в § 10-00 

„Издръжка”, а след това от администрацията да направят конкретно 

за  всяко  едно  лице  проучването,  което  да  обхваща  специално по 

всеки закон, който е включен в списъка, всеки да посочи какво иска, 

за да знаем точната бройка и те да бъдат закупени. Но няма смисъл 

да продължаваме да отлагаме този въпрос, защото проучването тече 

дълго и ние все пак в един момент трябва да сме снабдени поне със 

законите, с които работим всеки ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И само да направя втора 

реплика.  Колеги, не е вярно, че ние не сме имали закони. Отвъд 

законите на хартиен носител ние ползваме „Апис” и „Сиела”, така че 

ползваме нормативна уредба.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само един уточняващ въпрос: 2000 лв. 

това е за всички комплекти?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.
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Гласували  16   членове на ЦИК: за -  16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева ).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, втората  докладна записка е 

изготвена  от  Стоян  Русинов  във  връзка  със  обзавеждане,  което 

имаме, необходимост има от подмяна на някои повредени колелца и 

контейнери,  поради което се предлага  да се закупят,  така както е 

посочено в докладна записка вх. № ЦИК-09-9 от 19 март 2015 г. Има 

разпечатки,  получени  от  три  фирми,  за  модели  и  цени  на 

предлаганите артикули. 

Размерът  е  до  60  лева.  Предлагам  да  го  одобрим  и 

икономически  най-изгодното  предложение  да  бъде  прието  и  да 

бъдат закупени необходимите артикули за подмяна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева ).

Продължете с вашите писма, колега Солакова.

Точка 2. Доклади по писма – първа част.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  вече  премина  и 

вторият тур на изборите в Сърница, но формално докладвам приемо-

предавателен  протокол  за  предаване  на  бюлетините  на  община 

Сърница и на  Общинската избирателна комисия с  вх. № МИ-00-25 
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от  20  март  2015  г. В  изпълнение  на  протоколното  решение  на 

Централната избирателна комисия при това предаване присъствахме 

колегите Росица Матева, Йорданка Ганчева и аз. Проблеми нямаше. 

От страна на Общинската избирателна комисия бяха упълномощени 

трима души и двама представители на общинската администрация. 

Докладвам ви за сведение.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  от  „Информационно 

обслужване” с вх. № ЦИК-00-383 от 17 март 2015 г. Изпълнителният 

директор  на  „Информационно  обслужване”  се  обръща  към  нас  с 

предложение в качеството си на изпълнител по договор от 2014 г. за 

доставка и инсталиране на програмен продукт за електронна система 

за  управление  на  документи  за  нуждите  на  ЦИК.  Предлагат 

извънгаранционна  поддръжка  за  срок от  една година с  размер  на 

възнаграждението  2400  лв.  без  ДДС,  а  в  случай  че  се  подпише 

тригодишен  договор,  предлагат  10%  отстъпка.  Така  цената  на 

договора ще бъде 6 480 лв. без ДДС за трите години.

Докладвам ви го за сведение. Предлагам  администрацията да 

проучи,  да  ни  представи  информация  относно  срока  на 

гаранционното поддържане на тази система кога изтича и обвързано 

и с въпроса за продължаване на работата или пък усъвършенстване 

на  тази  деловодна  система,  да  се  направи  едно  конкретно 

предложение за  сключване  на  договор  или друго алтернативно за 

документооборота.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам. Който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

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

Благодаря. С това този докладчик изчерпа своите доклади. По 

следващата точка е колегата Ивков. Заповядайте, колега Ивков. 
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Точка  3.  Доклади  по  писма  от  Министерството  на 

вътрешните работи.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, госпожо председател, на вас и 

на  колегите,  че  се  съгласиха  да  докладвам  в  началото  на 

заседанието.

Колеги,  моля  ви  да  погледнете  във  вътрешната  мрежа 

проектите на отговор на писмата.

Първият проект е по писмо  с вх. № ЕП-04-02-32, с което ни е 

поискано за нуждите за разследване по  досъдебно производство да 

предоставим  оригинала  на  стр.  286  от  списъка  на  избирателите, 

подкрепящи  съответната  партия  –  ясно  е  защо,  не  е  първата 

преписка. Също така да бъдат уведомени за трите имена, ЕГН, адрес, 

телефон  за  връзка  на  Ивайло  Ивков,  Георги  Баханов  и  Румяна 

Сидерова. Това сме лицата, които тримата приехме за евроизборите 

документите  на  въпросната  политическа  сила,  включително  и 

подписката.

Прилагаме  заверено  копие,  както  е  практиката  ни,  като 

обясняваме  как  могат  да  се  снабдят  с  оригинала  и  казваме,  че 

лицата, които искат, могат да се снабдят, като направят връзка със 

седалището  на  Централната  избирателна  комисия,  където  са  и 

всичките ни данни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  виждате  пред  себе  си  проекта  на  отговор.  Имате  ли 

предложения, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на отговор, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колега Ивков, моля за следващия доклад.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ: Второто  писмо  е  почти  идентично  с 

писмото,  което онзи ден обсъдихме в зала и направихме отговор. 

Искат се оригиналите на страници от избирателни списъци, а също 

така и на декларациите, оригинал на декларация от избирател, който 

очевидно най-вероятно има данни, че е упражнил правото си на глас 

или пък не го е упражнил, но фигурира в списъците на две секции. 

Също така  искат  три имена,  ЕГН и телефон за  връзка  на лицата, 

членове на СИК №27 и СИК № 37.

Отговорът е изготвен по начина, който приехме онзи ден след 

разискване в зала и след направените поправки от колегата Сидерова 

тогава.  Онзи  ден  отговорът  беше  по-обстоен,  с  много  повече 

въпроси.  Виждате  отговора във  вътрешната  мрежа.  Това  че  пише 

„напомнително”  на  писмото,  уточнили  са  с  администрацията, 

объркала се е колегата от полицията, която го е изпращала, ние не 

сме получавали такова писмо, то й е върнато с обратна разписка. 

Така че ние даваме отговора си в срок. Само това да уточня.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, време 

за запознаване. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имам едно предложение в третия абзац 

– да не се пише „в помещението, посочено по-горе, определено със 

заповед  на  областния  управител”,  тъй  като  ката  и  така  не  е 

идентифицирано, а да се пише просто „в същото помещение”. Да си 

е  в  същото  помещение,  тъй  като  върви  логически  и  следващото 

изречение, а в по-горното сме обяснили какво е това помещение, че 

е определено със заповед на областния управител.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че както съм го предложил, е 

по-ясен текстът и не съм съгласен с тази поправка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  само  към  писмото  да 

приложим копие от писмото на областния управител, с което той ни 

уведоми  в  кои  помещения  се  съхраняват  изборните  книжа.  Само 

като приложение, има го в канцеларията. Отговорът на това писмо 

8



обхваща и за двата вида избори. И да го препратим на съответния 

разследващ полицай.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Приемам това предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждам,  че 

колегата докладчик приема това предложение.

Който е съгласен с така предложения ни проект на отговор 

ведно с допълнението в зала, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова ).

Колега Ивков, имате ли още доклади?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, единствено ви моля да погледнете на 

PDF файл една  оферта и евентуално в скоро време да я гласуваме, 

като цената ще е наполовина, защото не са 80 часа, както е записано, 

няма да стигне времето, тъй като предстоят тогава местните избори, 

ще бъде наполовина само едното ниво – 40 часа. Едва ли ще имаме 

готовност  сега  да  го  гласуваме,  но  ми  се  ще  по-скоро  да  го 

гласуваме. Това е оферта за изучаване на чужд език.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е вътрешна 

преписка вх. № ЦИК-08-14. Моля да се запознаете,  за да може на 

следващото заседание да го внесем за одобрение.

Колега, с това изчерпихме вашите преписки. Продължаваме 

със  следваща  точка  от  дневния  ред  –  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Луковит. 

Заповядайте, колега Пенев.

Точка  4.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската избирателна комисия – Луковит.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпили са три искания от 

Общинската  избирателна  комисия –  Луковит,  за  заплащане  на 

възнаграждения.  Както  си  спомняте,  преди  няколко  заседания ви 
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докладвах едни такива искания от Общинската избирателна комисия 

– Луковит, но те тогава не бяха  комплектувани с протоколите на 

проведените  заседания.  Уведомихме  Общинската  избирателна 

комисия на  електронната  й  поща,  че  следва  да  ги  представи. 

Преписките сега се  комплектувани, но е постъпило и ново искане.

В тази връзка ви докладвам първо към вх. № МИ-15-70 от 17 

февруари 2015 г., получено на 19 март 2015 г., искане за  заплащане 

на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  9  февруари 2015 г. 

Заседанието е било с предмет разглеждане писмо с изх. № 7 от 15 

януари  2015  г.  на  председателя  на  общинския  съвет  гр.  Луковит 

относно  прекратяване  на  пълномощията  на  общински  съветник 

Ивайло  Радоев  Маринов  поради  неприсъствие  на  пет  поредни 

заседания без уважителни причини и разглеждане на писмо от кмета 

на община Луковит с приложен препис-извлечение от акт за смърт 

на Марин Петков Кунчев, кмет на кметство с. Тодоричене.

На това заседание Общинската избирателна комисия е взела 

две решения. Първото решение е да се уведоми общинският съвет да 

представи на Общинската избирателна комисия – Луковит, решение 

за  наличие  на  обстоятелствата  по чл.  30,  ал.  4,  т.  5  от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, тоест касаещо 

искането  за  прекратяване  пълномощията  на  общинския  съветник 

Ивайло  Радоев  Маринов.  С  второто  решение  са  прекратени 

пълномощията на Марин Петков Кунчев като кмет на с. Тодоричене 

поради смърт.

Представен  е  протоколът  в  оригинал.  Представена  е  и 

справка  за  проведеното  заседание.  Присъствали  са:  председател, 

заместник-председател и 10 членове на комисията. Считам, че това 

искане  е  основателно.  Налице  са  съответните  предпоставки  и 

условия на решението на Централната избирателна комисия, с което 

са регламентирани основанията за изплащане на възнаграждение, а 

именно  Решение  №  1486-МИ  от  10  ноември  2011  г.  Затова 

предлагам да одобрим изплащането на възнаграждение за сметка на 

държавния бюджет.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

детайлния доклад. Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

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

Продължете, колега.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Към  наш  вх.  №  МИ-15-71  от  17 

февруари на 19 март отново е  постъпило искане за  заплащане на 

възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия – 

Луковит,  във  връзка  с  проведено  на  16  февруари заседание.  Тук, 

колеги,  е  малко  странно,  защото  на  това  заседание Общинската 

избирателна комисия отново е решила да прекрати пълномощията на 

Марин  Петков  Кунчев  като  кмет  на  кметство на  с.  Тодоричене 

поради смърт. Кой знае защо,  Общинската избирателна комисия е 

решила, че следва да изпрати писмо до кмета на община Луковит 

във връзка с процедурата по чл. 42, ал. 2 и 3 на Закона за местното 

самоуправление  и  местната  администрация,  тоест  да  се  даде 

възможност  да  се  направят  възражения  от  кмета,  което  предвид 

основанието за прекратяване на пълномощията е неподходящо. Не 

знам дали са получени възражения, но е проведено второ заседание 

и е взето второ решение с абсолютно същото съдържание като това, 

което ви докладвах преди малко.

Аз лично правя предложение в този случай да не се изплаща 

възнаграждение, освен ако нямате други предложения, колеги. 

На  заседанието  е  обсъден  само  този  въпрос.  Чета  ви 

протокола: „Във връзка с писмо № 01-481 от 9 февруари 2015 г. на 

общинската администрация с препис от акт за смърт бе изпратено 

уведомление  до  кмета  на  община  Луковит,  че  са  налице 

предпоставките  за  прекратяване  на  неговите  пълномощия  на 
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основание чл. 42, ал. 1, т. 2. В предоставения тридневен срок в ОИК 

не са постъпили възражения.”

Кметът  на  кметството  е  починал.  Те  му  прекратяват 

пълномощията,  но  уведомяват  кмета  на  община  Луковит.  Но, 

колеги, още с първото решение са решили да изпратят на кмета на 

община  Луковит  за  прилагане  разпоредбите  на  закона  –  не  знам 

защо  в  писмо.  А  с  второто  решение  са  решили  да  изпратят 

информацията на общинския съвет за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Пенев. Коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева ).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И последното искане от  Общинската 

избирателна комисия – Луковит, е във връзка с проведено заседание 

на  16  март  2015  г.  във  връзка  с  разглеждане  на  уведомление  от 

общински съвет – Луковит, от 15 януари 2015 г., и решение № 519, 

взето  с  протокол  №  44  от  17  февруари  на  общинския  съвет  – 

Луковит,  относно  наличие  на  обстоятелства  за  прекратяване 

пълномощията  на  общинския  съветник  Ивайло  Радоев  Маринов 

поради  неприсъствие  на  пет  заседания  на  общинския  съвет  – 

Луковит, без уважителни причини, а именно на 29 септември, на 30 

октомври, на 27 ноември, на 5 декември и на 18 декември 2014 г. 

Общинската избирателна комисия е решила на основание чл. 30, ал. 

6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

да уведоми общинския съветник Ивайло Радоев Маринов за наличие 

на обстоятелствата и да го уведоми, че може да направи писмено 

12



възражения пред Общинската избирателна комисия. На заседанието 

са присъствали: председател, заместник-председател и 10 членове.

Колеги, считам, че в случая са налице законовите основания 

на  цитираното  преди  малко  от  мен  Решение  №  1486-МИ  от  10 

ноември 2011  г.  за  изплащане  на  възнаграждение  на  Общинската 

избирателна комисия за това проведено заседание и предлагам да 

одобрим  изплащането  на  това  възнаграждение  за  сметка  на 

държавния бюджет.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Какво са приели на това заседание?

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  На  това  заседание  са  приели 

уведомлението  и  са  взели  решение  да  уведомят  общинския 

съветник,  че  има  наличие  и  данни  за  тези  обстоятелства  за 

прекратяване  и  съответно  да  го  уведомят,  че  може  да  представи 

писмени  възражения,  каквато  е  законовата  процедура.  Едва  след 

изтичане на срока,  в който той може да вземе становище по така 

направеното уведомление, ще бъдат налице предпоставки за взимане 

на решение за прекратяване или непрекратяване на пълномощията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  от  колегата  Пенев 

предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева ).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик –  доклад 

относно  изпълнение  на  договор  с  „Информационно  обслужване” 

АД, докладва колегата Христов.

Преди  това,  колеги,  само  да  кажа,  че  отсъстващите  от 

днешното заседание колегата Мусорлиева отсъства поради служебна 

командировка, а колегата Нейкова – поради отпуск.
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Заповядайте, колега Христов.

Точка  5.  Доклад  относно  изпълнение  на  договор  с 

„Информационно обслужване”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря ви.  Колеги,  в  сайта  има 

една  папка  в  началото.  В  нея  се  съдържат  няколко  писма  от 

„Информационно  обслужване”  заедно  с  приемо-предавателни 

протоколи,  но тук е  само част  от  информацията,  тъй като цялата 

папка няма как да бъде качена. Но тъй като има еднотипни неща, 

предпочитам да ви разкажа за какво става въпрос.

Това  е  във  връзка  с  отчитане  дейността  по  сключени 

договори  между  „Информационно  обслужване”  и  Централната 

избирателна комисия още от 2012 г. и съответно анекси към тях през 

2013 г. и 2014 г. Те са във връзка с изпълнението на тези договори, 

тъй като договорите изтичат на 25 октомври т.г., но де факто може 

да се каже, че с провеждането на изборите в Сърница действието на 

договора  формално  е  изтекло,  тъй  като  договорите  касаеха 

провеждането  на  частични  и  на  нови  избори,  а  съгласно  закона 

знаете, че частични избори вече не могат да се провеждат, а за този 

период  Сърница  беше  последният  нов  избор,  не  вярвам  до  25 

октомври да се създаде нова община. Но така или иначе, формално 

договорът е до 25 октомври.

Става въпрос за два договора. Единият договор касае точно 

провеждането на нови и частични избори,  касае  софтуера за  тези 

избори, а другият договор касае сайта на Централната избирателна 

комисия  и  допълнението  към  договора  за  поддържането  на 

сайтовете  на  районните  избирателни  комисии  и  създаването  и 

поддържането на тези сайтове на районните избирателни комисии и 

на общинските избирателни комисии, на всички 265 вече общински 

избирателни  комисии.  И,  разбира  се,  създаването  на  съответните 

електронни  пощенски  кутии  на  тези  организации  съгласно  наше 

писмо.
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Вие  знаете,  че  за  всеки  частичен  или  нов  избор  ние 

подготвяме  с  наше решение каква  е  стойността  на  компютърната 

обработка  на  съответния  избор,  след  това  приемаме  решение  за 

качване  на  съответните  сайтове  и  на  сайта  на  Централната 

избирателна  комисия  резултатите.  Това  нещо  е  извършвано 

регулярно, но тъй като има проведени 80,  доколкото си спомням, 

частични и нови избори в периода от 2012 г. до момента, има едно 

частично  отчитане,  което  е  извършено  в  2013  г.  за  проведените 

дотогава избори, но от края на 2013 г., мисля, че от 26 ноември или 

по-точно  от  1  декември  2013  г.  до  момента  няма  отчетена  като 

дейност  извършената  работа.  А  съгласно  договора  ние  сме 

задължени да приемем решение,  че  те  са  извършили тази  работа, 

извършили са съответно компютърната обработка и че ние приемаме 

извършената  работа  без  възражения,  независимо  че  всяка  една 

работа поотделно е била приемане.

Към приемо-предавателните протоколи,  които са  дадени за 

всяка една от компютърната обработка, касаеща от 1 декември 2013 

г. до момента, без Сърница, която не е приложена към момента, има 

приложена финансова справка за заплащането. Това не означава, че 

това са дължими суми, тъй като договорът е рамков и фактически те 

са  сключвали  договори  със  съответната  община,  която  пък  е 

заплащала от общинския бюджет, ако е  частичен изборът,  или от 

държавния бюджет, ако е било нов избор. Но такава е практиката, че 

към съответните договори трябва да има и тази справка.

Това е, което бих могъл съвсем накратко да ви кажа. Освен 

това, но не съм го донесъл, има един комплект от компактдискове, 

които са с окончателните резултати за всеки един от тези избори. Те 

ще  бъдат  съхранени  в  касата,  но  не  съм  ги  донесъл  тук,  просто 

защото няма смисъл да ги показвам.

Това, което искам да ви предложа, е, тъй като материалът е 

обемист, аз имах възможност да се запозная по-конкретно с него, да 

разговарям  по  телефона  със  съответния  специалист  от 

„Информационно обслужване”, който е изготвил тези неща, за някои 
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доуточнения.  Затова  искам  да  ви  предложа  да  приемем  приемо-

предавателните  протоколи,  два  от  протоколите,  те  са  качен  във 

вътрешната мрежа, това са, така да се каже основните протоколи, че 

на основание чл. 3 от договор се подписва настоящият протокол за 

приемане на изпълнените дейности по чл. 1, ал. 1 (това са основните 

задължения) за периода от 24 юни 2014 г. до 23 февруари 2015 г. 

включително.  Тези  дейности  са  извършени  качествено,  в  пълен 

обхват и ние нямаме забележки.

Това е по отношение на единия договор.

По  отношение  на  другия  договор:  на  основание  чл.  4  от 

договора  се  подписва  настоящият  протокол,  че  дейностите  по 

поддръжка  на  актуалното  съдържание  на  официалната  интернет 

страница на Централната избирателна комисия и на подсайтовете на 

РИК  и  ОИК,  включително  и  допълнителната  обработка  на 

изображенията и форматирането на текст, за периода от 24 ноември 

2013 г. – 23 юни 2014 г. (тъй като не е било отчитано) са извършвани 

в договореното качество и в пълен обхват и нямаме забележки по 

тази работа.

След като докладвам, ще подготвя и решението за качване на 

данните от Сърница за втори тур. След като приемем това нещо, ще 

получим и протокола специално за Сърница, след което, формално 

казано, отчетът и задълженията по този договор между двете страни 

ще бъде изцяло завършен. 

Предлагам ви да упълномощим председателя и секретаря на 

Централната  избирателна  комисия  да  подпишат  приемо-

предавателните  протоколи,  включително  и  тези  приемо-

предавателни протоколи, които не са никак малко, за всеки един от 

частичните  избори  в  този  период  –  от  1  декември  2013  г.  до 

настоящия момент. Те са в два екземпляра. Единият екземпляр след 

подписването  ще  се  върне  на  „Информационно  обслужване”,  а 

другият остава за Централната избирателна комисия.

Преди да гласуваме искам да ви кажа и дори го предлагам да 

бъде  като  една  от  точките,  които  ще  разглеждаме  на  изнесеното 

16



заседание,  тъй  като  работата  с  частичните  и  новите  избори 

приключва, ние трябва да вземем решение дали ще правим Бюлетин. 

Не предлагам да  го  коментираме сега.  По стария Изборен  кодекс 

беше  задължително,  по  новия  Изборен  кодекс  това  нещо  е 

отпаднало. Въпреки това нека да го коментираме и ако решим да 

правим Бюлетин, ще трябва допълнително да се договаряме.

Засега предложението ми е да упълномощим председателя и 

секретаря  на  Централната  избирателна  комисия  да  подпишат 

приемо-предавателните  протоколи  и  да  приемем  работата  без 

възражения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  да  допълня 

доклада.  Колеги,  тези  протоколи  ги  разглеждаме  днес,  защото 

съобразно  клаузите  на  договора,  за  да  приемем едно  изпълнение, 

приемо-предавателният  протокол  трябва  да  бъде  предоставен  от 

„Информационно  обслужване”.  Ние  знаем,  че  самата  работа  е 

извършена, ние условно сме приели изпълнението, но тъй като тези 

протоколи не са били представени и сега са ни представени, поради 

тази причина сега ги гледаме.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

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

Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева ).

Колеги, продължаваме със  следваща точка от дневния ред – 

доклад по писмо от община Банско. Заповядайте, колега Баханов.

Точка 6. Доклад по писмо от община Банско.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, разпределено ми е за 

доклад  писмо  с  вх.ЕП-14-4  от  20  март  2015  г.,  подписано  от 

секретаря  на  община  Банско  Александър  Рупчин,  който  е  и 
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председател  на  комисията  по  чл.  287,  ал.  7,  и  чл.  445,  ал.  7  от 

Изборния  кодекс.  Знаете,  колеги,  че  преди  известно  време  беше 

направено  искане  от  община  Банско  да  им  разрешим  да  отворят 

помещение във връзка с образувано досъдебно производство, за да 

предоставят списък за гласувалите с придружител лица. Колегите от 

община Банско сега ни представят цитираното преди малко от мен 

писмо,  с  което:  „Уважаема  госпожо  председател,  в  общинската 

администрация гр. Банско на 17 март 2015 г. комисията по чл. 287 и 

съгласно заповед от 22 май 2014 г. е отворила помещението, където 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 

представители  в  Европейски  парламент,  и  отворила  кашона  с 

избирателните списъци с цел прибиране на избирателния списък от 

16-та  секция,  с.  Бидим,  община  Банско,  за  което  е  съставен  и 

протокол.”

Писмото  е  подписано  в  оригинал  от  Александър  Рупчин, 

секретар на община Банско. Изпратен ни е протокол с вх. № 39-15-

185 от 18 март 2015 г., подписан и подпечатан в оригинал от община 

Банско, с който е извършено действието по отваряне и прибиране на 

списъка. Също така ни е изпратено постановление за отказ да бъде 

образувано наказателно производство от Районна прокуратура – гр. 

Разлог,  както и  разписката,  с  която секретарят  на община Банско 

Александър Рупчин е  получил списъка  от  Районна прокуратура – 

Разлог.

Колеги,  докладвам  го  за  сведение  и  да  се  приложи  към 

преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря за  доклада, 

колега  Баханов.  И  искам  да  кажа  като  председател,  че  много  се 

радвам, че така докладваме в зала и приключваме преписките.

Продължаваме със следващ доклад - това е колегата Ганчева. 

Заповядайте, колега Ганчева.

Точка 7.  Доклад относно искане на разрешение за отваряне 

на запечатано помещение в община Аврен.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо  от  кмета  на  община  Аврен,  с  което  ни 

уведомява, че съответно искат разрешение във връзка с процедури 

по предаване на отдел „Държавен архив” в гр. Варна на изборните 

книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 

2013 г. и националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г. 

В  изпълнение  разпоредбите  на  Закона  за  държавния  архив  и 

постъпило писмо да разрешим да се отвори запечатано помещение, 

където се съхраняват посочените книжа.

Колеги,  писмото, с което се иска това разрешение е  вх. № 

НС-14-11 от 17 март  2015 г. Аз лично задържах малко преписката, 

тъй като соченото като приложение писмо от Държавния архив не 

беше приложено. Съответно то беше изпратено, във връзка с което 

ви предлагам проект за решение, качено е във вътрешната мрежа.

За  коректност  на  доклада  ми,  аз  съм  обсъдила  с  колегата 

Цачев този проект на решение и установихме, че в наше Решение № 

1392,  точка  първа,  сме  записали,  че  всъщност  книжата  от 

националния референдум преди да бъдат предадени, се съхраняват 

до пет години. Но днес като си помислих, може би попадаме в точка 

4  на  Решение  №  1392,  където  пише,  че  до  изтичане  на  срока 

областните управители, съответно кметове на общини предават за 

постоянно  запазване  на  отдел  „Държавен  архив”  и  съответната 

дирекция, изчерпателно изброени от нас книжа. И може би това е и 

поводът за писмото на Държавен архив.

Предлагам  ви  проекта,  ако  имате  забележки,  моля  да  ги 

кажете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля запознайте се с проекта.

Откривам дискусията. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  според мен принципният въпрос, 

който се поставя тук във връзка с направеното искане и който може 

би е първият във връзка с произведения референдум и архивирането 

на книжата, за което колегата Сидерова беше подготвили проекти на 
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решения № 92 и 93, които ние приехме. Едното от тях се отнася за 

случаите при произвеждане на предсрочни избори, най-общо казано, 

от всички видове избори по какъв ред се архивират и се предават на 

Държавен  архив  изборните  книжа  и  материали  и  кои  от  тях,  а 

другото  касае  съхранението  на  изборните  книжа  при  редовни 

избори, както и при случаите на произведен референдум. В точка 1 

ние сме казали, че книжата от референдума се съхраняват за един 

период  от  пет  години  по  съответния  посочен  в  решението  ред  и 

после какво се предава.

Въпросът, който се поставя тук в направеното искане, е, че от 

Държавен  архив  са  поискали  във  връзка  изследването  и 

изясняването на случая от колегата Ганчева, са поискали тези книжа 

от  произведения  референдум,  който  в  началото  на  2013  г.  е 

произведен, да бъдат предадени на тях. В самото решение ние сме 

посочили, че книжата се съхраняват от съответните администрации 

за  един период от пет  години,  след което в шестмесечен  срок се 

предават на отдел „Държавен архив”. Това е принципният въпрос: 

можем  ли  ние  сега  да  дадем  разрешение  тези  книжа  преди 

изтичането на посочения от нас срок да бъдат предадени и на какво 

основание,  ако  има  такова,  разбира  се,  Държавен  архив  могат  да 

поискат  тези  книжа да  бъдат  предадени в  един  по-ранен  срок  от 

този, който ние сме посочили.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  се  коригирам,  колеги,  защото 

срокът, който ви споменах по точка 4, касае шестмесечния срок, а не 

пет години. Просто не съм го прочела както трябва.

А за пълнота на доклада и съм абсолютно съгласна с колегата 

Цачев, че това е принципен въпрос, аз затова и задържах преписката 

и се обадих, за да ми изпратят писмото, което е от Държавния архив, 

пише,  че  уведомяваме  съгласно  Закона  за  националния  архивен 

фонд сте длъжни да предадете в отдела. Тоест те сочат, че общината 

е длъжна.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Сидерова, 

заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Но в Закона за  държавния архивен 

фонд няма текст, който да казва, че книжата се предават шест месеца 

след каквото и да е. И по тази причина, когато писахме решенията, 

ние изследвахме въпроса и решихме, че ще се пазят в най-дългия 

срок,  в  който  се  пазят  книжа  от  избори  –  петгодишния  срок  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  за  Европейски 

парламент. Така че ние можем да им дадем съгласие да отворят, да 

архивират  тези,  които  са  свързани  с  изборите  в  2013  г.,  защото 

подлежат  при  условията  на  Решение  №  1392,  а  книжата  от 

референдума  да  останат  до  изтичане  на  петгодишния  срок  от 

произвеждане на първия национален референдум в новата история.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  ние като готвихме проект 

на  решение,  аз  затова  го  вкарвам  така,  за  да  го  разискваме, 

обсъдихме  и  диспозитив,  в  който  разрешаваме  по  отношение  на 

изборите от 12 май 2013 г., а в диспозитива допълнение, указва, че 

другите  книжа  съгласно  наше  Решение  №  1392,  т.  1,  последно 

изречение.  Така  че,  ако  принципно  сте  съгласни  и  Комисията  е 

обединена около това, че всъщност срокът не е изтекъл, ще допълня 

така предложения проект с дискусия „Указва”. Ще разрешим само за 

парламентарните избори,  а  за  другите  ще укажем,  че срокът не е 

изтекъл.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединяваме ли 

се около това становище? Виждам, че се обединяваме.

Колеги,  в  такъв  случай  подлагаме  на  гласуване  така 

предложения  ни  проект  на  решение  ведно  с  допълнението, 

направено в зала, по отношение на диспозитива в смисъл указване, 

че  срокът  по  отношение  на  предаване  на  изборните  книжа  по 

отношение на  националния референдум,  произведен  на  27 януари 

2013  г.,  не  е  изтекъл.  Като  същото  изречение  се  допълва  и  в 
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мотивната  част  на  основание и  Решение № 1392-НС от  6  януари 

2015 г.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Колеги, това е Решение № 1471-НС.

Колега  Ганчева,  продължаваме  със  следваща  точка  от 

дневния  ред  –  предложение  за  сключване  на  договор  за  езиково 

обучение.

Точка 8.  Предложение за сключване на договор за езиково 

обучение.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качен  договорът  за  обучение  по  английски  език.  Във  връзка  с 

направеното проучване от администрацията по повод индивидуално 

обучение по английски език за колегите госпожа Солакова и мен сме 

се спрели след разглеждане с помощта на администрацията на тази 

фирма, която виждате. Преценили сме, че цената по това обучение 

не  надвишава  досега  провежданите  обучения  в  Централната 

избирателна комисия на едно лице.  Проектът на договор,  който е 

изпратен  от  фирмата,  е  съгласуван  със  счетоводството  и  с 

юрисконсулта.

Предлагам ви този проект на  договор,  като аз  лично имам 

едно допълнение – да бъде включено и приложение към договора с 

посочване на лицата от Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, запознайте се с проекта, след което, ако имате коментари и 

становища, ще открия разискванията.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: За  коректност  на  доклада, 

договорът, който е подписан за другото обучение по английски, е на 
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стойност 19 205 лв. за 13 човека. 19 205 лв., разделено на 13, е равно 

на 1477,30 лв. на човек за същия обем от часове или това идва 24,62 

лв.,  тук  предложената  цена  е  25  лева.  В  онова  обучение  има 

включени материали, а тук има клауза, че по необходимост ще бъдат 

плащани материали. Общо взето това, което разбрахме от фирмата, 

е, че тя не ползва материали при обучението си, тоест може би няма 

да  се  наложи  да  плащаме  материали.  Също  така  за  сравнение, 

цената, която идва на човек за обучение по испански, е 1400 лв. без 

ДДС.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги? 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам един въпрос, а не коментар 

по отношение на договора, каква е причината, която налага да бъде 

избирана  друга  фирма,  при  положение  че  вече  имаме  сключен 

договор?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, идеята в случая – мисля, че 

това  беше  и  първоначалната  идея  на  Централната  избирателна 

комисия,  когато  на  работно  заседание  през  декември  месец  се 

обсъди  идеята  въобще  Централната  избирателна  комисия  да  се 

обучава във връзка с някое езиково обучение. Тогава, в началото на 

декември,  отново  за  коректност  и  пълнота  на  отговора  ми  към 

господин Андреев, беше обсъждано всички членове на Централната 

избирателна  комисия да  бъдат индивидуално обучавани.  И тогава 

даже  постъпките  по  намиране  на  оферти бяха  първоначално 

направени  от  мен,  а  след  това  аз  малко  така  ги  попрехвърлих,  с 

помощта на госпожа председателката, на госпожа Камелия Нейкова, 

тъй като ми се наложи да пътувам извън София. Така че аз считам, 

че това обучение с този договор, който ви предлагам, за мен и за 

госпожа Солакова, ние сме се изявили, не че става въпрос за мен, аз 

от  самото  начало  съм  държала  на  индивидуално  обучение.  Плюс 

това за мен лично, моето мнение е, гласувала съм за договора със 

съответната  фирма,  която обучава  в  момента по английски,  но аз 

държа на индивидуално обучение. Ако Комисията има против този 
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договор, всеки си гласува по своя воля и вътрешно убеждение, но аз 

считам,  че  по  никакъв  начин  този  договор   не  поставя  в 

неравноправно положение колегите, които се обучават до настоящия 

момент, или носи някакви привилегии за лицата, които са се заявили 

в  лицето  на  мен  и  на  госпожа  Солакова.  Още  повече,  мисля,  че 

всички тези оферти бяха събрани във връзка с обучение по гръцки, 

по  испански  език,  френски  и  в  това  число,  доколкото  знам  от 

госпожа  Красимира  Манолова,  и  по  английски  език  за 

администрацията.  Тоест не се е наложило да се търсят специални 

оферти за госпожа Солакова и за госпожа Ганчева.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други 

коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен да упълномощите председателя при 

условията  и  на  двоен  подпис  да  сключи  този  договор,  моля  да 

гласува.

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

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева ).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик в  залата  по 

доклади по писма – колегата Грозева. Заповядайте.

Точка 9. Доклади по писма – втора част.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тъй като моето писмо е във връзка с 

обучение  по  френски,   сме  се  обърнали  към  Френския  културен 

институт.  Получили  сме  една  оферта,  която  ви  предлагам  да 

отложим,  тъй  като  е  недостатъчно  точна  предвид  това,  което 

докладва  колегата.  Още  не  са  уточнени  нивата  и  часовете  и  ви 

предлагам да отложим писмото, което е пристигнало с вх. № ЦИК-

00-400  от  21  март.  Да  отложим  доклада  за  след  като  изясним 

абсолютно всички необходими данни. Поискали сме индивидуално 
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обучение за двама души – аз и колегата Пенев. Това е за сведение на 

Комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме  със  следващия  докладчик  по  писма.  Заповядайте, 

колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

качено  писмо  на  английски  и  превод  на  български  от 

председателката на Грузия госпожа Жваня. Едното е благодарствено 

– че сме й изпратили благодарност, пак ни благодарят. Но другото 

изисква от нас да споделим опита ни в областта на осигуряване на 

участието на лица с увреждания, по-специално, гласоподаватели с 

нарушено зрение, в изборния процес. По-конкретно, какви помощни 

средства  са използвани за улесняване самостоятелното участие на 

слепи гласоподаватели в изборите, каквито средства ние нямаме. Но 

така или иначе, ние трябва да решим дали да отговорим, че нямаме 

или  да  решим  нещо  друго.  Защото  тя  благодари  за  получения 

отговор, за описанието и т.н. Може би трябва да пратим отговор, ние 

видяхме,  когато бяхме в  Грузия,  че  арменците имат бюлетини на 

Брайлово писмо, но ние нямаме. Какво ще кажете по този въпрос?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  да  си  им  отговорим 

така както сме им отговорили – че при нас има създадени специални 

секции,  тези  лица  гласуват  с  придружител,  но  нямаме  специални 

средства. А тези две държави имат, защото са спонсорирани от едни 

фирми.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това е друга работа, няма да го 

казваме това. Добре, колеги, ще представя в близките заседания едно 

такова писмо. Това е моят доклад.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Матева, 

заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, използвам в доклада 

си по писма да ви докладвам едни писмени възражения, които ми 

бяха дадени преди заседанието. Те са с вх. № НС-10-7 от 23 март 

2015  г.  и  са  подадени  от  Борислав  Сандов  в  качеството  му  на 
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пълномощник  на  политическа  партия  „Зелените”  срещу  акт  за 

установяване на административно нарушение № 50 от 5 октомври 

2014  г.  Докладвам  ви  ги  за  сведение,  прилагане  към 

административно-наказателната преписка и изпращане на областния 

управител за издаване на наказателно постановление съгласно наше 

протоколно решение.

Във вътрешната мрежа съм качила две писма – едното е с вх. 

№ ЦИК-11-7, другото е вх. № ЦИК-11-8. 

Писмото с вх. № ЦИК-11-7 е от един господин, който си е 

посочил трите имена,  адреса  и телефона за  връзка,  като неговото 

твърдение е, че е установил злоупотреба с личните му данни, вписан 

бил в  разни  партийни списъци без  негово знание и  съгласие,  без 

конкретно да посочи за кои партийни списъци и за кои избори става 

дума. Искането му към нас е следното: „Моля, ако забележите името 

ми в листи за избори и по други документи, свързани с избори, в 

листите  или  документи,  представени  от  политически  партии  и 

движения, да ме уведомите, за да си потърся правата в съда.”

Аз  се  чудих  дали  да  му  отговаряме  по  някакъв  начин,  но 

предлагам да остане за сведение, защото не можем да уведомяваме 

всеки български гражданин и да поемаме ангажимент към него да го 

търсим в списъците. Така че ви предлагам за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, няма възражения 

по това да остане за сведение.

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо с вх. № ЦИК-11-8, то 

също  е  пристигнало  по  електронната  поща,  от  госпожа  Мая 

Йорданова, със следното съдържание: „Здравейте, аз съм гражданин 

на  България  и като такъв  бих искала информация относно казуса 

„предизборна агитация на турски език от страна на ДПС”. Тъй като 

Конституцията очевидно забранява този тип поведение, какви бяха 

последствията? Благодаря.”

Предлагам също да остане за сведение, защото не ми е ясно 

какво се цели.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

възражения.

Заповядайте, колега Андреев, за следващия доклад по писма.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, на предходно 

заседание приехме протоколно решение, с което да подготвя отговор 

на госпожа Боряна Пенева,  заместник-председател на политическа 

партия „Нова България”, във връзка със запитване по отношение на 

уседналостта  и  как  може  тя  да  бъде  установена  в  случаите  на 

настоящ адрес.

В  тази  връзка  съм  ви  подготвил  писмо,  което  е  във 

вътрешната мрежа. Счетох, че с оглед и обстоятелството, че ще го 

качим на страницата в рубриката „Въпроси и отговори”, се постарах 

отговорът да бъде по-пълен, в смисъл такъв, с оглед и изясняването 

на двата текста, които имат значение по отношение на кандидатите 

за  кметове и за  общински съветници.  Ако смятате,  че  текстът ни 

удовлетворява, да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари, предложения? Време за запознаване.

Който  е  съгласен  с  така  подготвения  отговор,  моля  да 

гласува.

Гласували  13  членове на ЦИК: за -  11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  Румяна Сидерова);  

против – 2 (Йорданка Ганчева, Румен Цачев).

Колеги,  който  е  съгласен  този  текст  да  се  качи  в  рубрика 

„Въпроси и отговори”, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,   Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова ); против – 1 (Румен Цачев).

Продължете, колега Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа е качено писмо, което е постъпило от Областна 

дирекция на МВР – Хасково, с вх. № НС-04-02-31 от 23 март 2015 г. 

С писмото се изисква с оглед извършвана проверка по входящ номер 

на  Областната  дирекция  на  МВР –  Хасково,  по  жалба  на  Адифе 

Мехмедова  Алиева  от  гр.  Хасково  във  връзка  със  сигнал  за 

извършени  нарушения,  евентуално  наказуеми,  от  страна  на 

Станислав  Георгиев  Иванов,  син  на  кмета  на  община  Хасково  – 

Георги Иванов.

В тази връзка се изисква от нас да им предоставим справка 

дали е извършена проверка по сигнала и преписки в Централната 

избирателна  комисия  и  съответно  да  им  изпратим  окончателните 

актове.

Аз  погледнах  как  е  докладвана  тази  жалба.  Първоначално 

жалбата  на  Адифе  Мехмедова  Алиева  е  докладвана  от  мен  на 

30 септември  2014  г.  Тогава  е  оставена  за  сведение,  тъй  като 

изложените  в  нея  обстоятелства  не  са  от  компетентността  на 

Централната  избирателна  комисия  и  тя  няма  как  да  извърши 

проверка  и  да  се  произнесе  по  тях.  По  решение  на  Централната 

избирателна комисия жалбата тогава е оставена за сведение.

Впоследствие, след нов сигнал, устен, от страна на госпожа 

Алиева, същата жалба е докладвана повторно на 30 октомври 2014 г. 

от колегата Сидерова.  Тогава  Централната избирателна комисия е 

взела  решение  същата  да  бъде  препратена  по  компетентност  до 

главния прокурор на републиката.  Въз основа на това протоколно 

решение на 30 октомври 2014 г. с писмо жалбата е препратена по 

компетентност на главния прокурор господин Цацаров.

В  тази  връзка  съм  подготвил  и  едно  писмо,  което  също е 

качено  във  вътрешната  мрежа,  до  Окръжна  дирекция  на  МВР  – 

Хасково,  с  което  отговарям,  че  жалбата  е  препратена  по 

компетентност. Централната избирателна комисия не е извършвала 

проверка по сигналите и че не са постъпили други сигнали и жалби, 
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касаещи  лицето,  за  което  се  извършва  проверката  в  Областната 

дирекция.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека добавим, че сме ги препратили, 

тъй като в нея няма твърдения за нарушения на Изборния кодекс.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ще  прочета  редакцията: 

„Централната  избирателна  комисия  не  е  извършвала  проверка  по 

жалбата,  тъй като в изложените в жалбата  твърдения  не се  сочат 

нарушения на правилата на Изборния кодекс.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  изготвения  отговор  ведно  с 

допълнението, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,   Владимир  Пенев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Колега, имате ли още доклади?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам още доклади. В момента ви 

докладвам само за сведение, тъй като ще пристигне и съответният 

превод на писмото.  Получили сме по  електронната поща с вх.  № 

ЦИК-07-20  от  20  март  2015  г.  покана  за  участие  в  Десетия 

международен симпозиум по изборни дейности, който ще се проведе 

от 26 до 29 май 2015 г. в Ямайка. Изпратени са ни въпросите, които 

ще бъдат дискутирани, но нека да изчакаме превода, за да може да 

бъде качен и колегите да се запознаят с него.

И  отделно  от  това  искам  да  докладвам  за  сведение  по 

отношение на решението, което Централната избирателна комисия 

прие  за  изпращане  на  наблюдатели  в  Мексико  във  връзка  с 

официалната  покана,  която  пристигна.  Престоят  и  организираната 

програма  за  международните  наблюдатели  е  от  3  до  8,  когато  се 

предвижда  отпътуването  на  международните  наблюдатели  от 

Мексико. Наблюдението ще се извърши в самия град Мексико, като 
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е  дадена  възможността  на  наблюдателите,  които  желаят,  със 

съответните документи да наблюдават и на други места. В момента 

се  подготвят  и допълнително данните за  отпътуването,  самолетни 

билети и каквото още е необходимо чисто административно, за да 

може да бъдат придвижени и тогава ще ги докладвам в цялост на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест  към  настоящия 

момент – за сведение.

Следващ докладчик е колегата Сидерова. Заповядайте, колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка вх. № НС-09-26 от 20 март 2015 г. Получили сме писмо от 

следовател Татяна Лазарова, Следствен отдел, Окръжна прокуратура 

– Добрич.  Ние сме отговаряли вече  на искания за извършване на 

проверка  за  гласоподаватели  в  нарушение  на  Изборния  кодекс. 

Госпожа Лазарова ни моли да уточним възможно ли е да изпратим 

избирателния списък за съответна секция, за да бъде извършена на 

място почеркова експертиза. Аз разговарях с госпожа Лазарова, тъй 

като тя звънна и по телефона в ЦИК, и ви предлагам писмо, което е 

във вътрешната мрежа. С това писмо уведомяваме и писмено, че не 

могат  да  се  изваждат  от  Централната  избирателна  комисия 

избирателните  списъци,  нито  да  се  разпокъсват  на  части.  При 

назначаване  на  експертиза  на  назначения  от  тях  експерт  ще бъде 

осигурена възможност да  работи на  място в ЦИК по поставената 

задача.

Уговорихме се да има и такъв писмен отговор. Тя ще прецени 

има  ли  друг  начин  ще  може  ли  човекът  да  сравни  материали  с 

подпис от други места, където са полагани подписи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  отговор, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева ).

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Следващата  преписка,  която  ви 

докладвам,  е  с  вх.  №  ЕП-09-13  от  19  март  2015  г. от  Районна 

прокуратура  –  Пазарджик,  подписано  от  изпълняващ  длъжността 

ръководител  на  районната  прокуратура,  заместник-районен 

прокурор  господин  Гергов.  Искат  ни  информация  относно 

изпратения  списък  от  Главна  прокуратура  на  лицата,  които  са 

гласували в отклонение на правилата на Изборния кодекс в изборите 

за  членове на Европейския парламент. Знаете, че там за съжаление 

списъкът е огромен, от над 2000 имена, но районният прокурор ни е 

посочил том и страница на необходимата информация, която пък ни 

е  невъзможно да  му изпратим.  Затова  аз  моля той да  ни изпрати 

трите лица и ЕГН на лицата,  спрямо, които се отнася проверката. 

Сега обаче, тъй като междувременно гледах и друга преписка, която 

ми е разпределена, аз ви предлагам да изпратим и в електронен вид 

списъка с проверката на ГД „ГРАО”,  защото макар и огромен, те 

могат да си правят проверката поне по списъка. Ако не, да остане 

писмото така: да ни изпратят трите имена и ЕГН на лицата.

Ще ви кажа защо ми дойде другата идея – за да можем ние да 

им изпратим копие от документите, които се намират при нас, и да 

ги уведомим, ако става дума за лица, гласували повече от веднъж 

или  в  друго  нарушение  на  територията  на  Република  България, 

защото  имаше и  два  типа  лица.  Изпратени са  само три  копия  от 

списъци, по които е правена проверка, да им кажем къде се намират 

оригиналните  списъци.  Защо  ви  предложих  другото?  Защото  пък 

друго от писмо, което е дошло от Районна прокуратура – Петрич, се 

оказа,  че на тях са им изпратили целия списък да си направят те 

сами справка кои лица са  на територията  на Петрич,  гласували в 

нарушение на Изборния кодекс. Което ще бъде невъзможно, хората 

не могат да се ориентират какво означават данните по списъка и как 

са групирани.

31



За Пазарджик да  остане писмото,  което ви предлагам.  А в 

случай  не  необходимост,  след  това  ще  допълваме  информацията, 

когато дойдат имената.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  остава  да  се 

гласува  писмото  във  вида,  в  който  е  представен  във  вътрешната 

мрежа, без да изпращаме целия списък с ЕГН-тата.

Който е съгласен това писмо да бъде изпратено на прокурора, 

моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,   Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева ).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Третата преписка е с вх. № ЕП-09-16 

от 23 март от Районна прокуратура – Петрич. От писмото, изпратено 

ни от  прокуратурата, се разбира, че те са получили всичките шест 

тома с копия от списъци, плюс дългия списък, в който има над 2500 

имена, и не са успели да се ориентират и да си направят справка кое 

от лицата е гласувало на територията на Петрич.

Аз ви предлагам с  писмо,  за  което съм подготвила  проект 

макар  и  наполовина,  да  им  изпратим  електронния  вид  на 

информацията от ГД „ГРАО”, като им обясним, че в първата графа 

се намират ЕГН на гласувалите лица, втората графа съдържа мястото 

и номера на секцията, в която са гласували, а третата – имената. В 

последната графа е постоянният адрес. За да могат те да направят 

справка. И ще напише едно изречение: „Следва да проверите лицата, 

които са в първата графа.” За облекчение,  защото очевидно не са 

могли да се ориентират в този огромен списък, за да си направят 

справка.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има ли някой против 

по този начин да облекчим колегите от Петрич?

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Направих  справка  на  сайта  на 

общината,  там  са  57  населени  места.  За  нас  е  по-невъзможно  да 
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проверим  дали  има  лица  от  тези  57  населени  места,  те  ще  се 

ориентират по-бързо, защото си знаят населените места.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: който  е  съгласен  с 

подобно  съдържание  писмо,  така  както  се  посочи  от  госпожа 

Сидерова, моля да гласува.

Гласували  13  членове на ЦИК: за -  11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги  

Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин 

Сюлейман,  Румяна Сидерова, Таня Цанева);  против – 2  (Емануил 

Христов, Румен Цачев).

РУМЯНА СИДЕРОВА: И само за сведение, ще ви докладвам 

наведнъж две преписки с вх. № ЕП-09-14 и № ЕП-09-15, които са 

пристигнали от Районна прокуратура – Лом, за извършена проверка 

по  отношение на  две  лица,  които  са  гласували  в  отклонение  на 

избирателния  списък.  Отказано  е  образуване  на  досъдебно 

производство, тъй като се е установило, че лицата са били охрана на 

избирателни  секции  и  затова  са  гласували  в  секциите,  които 

охраняват. И, разбира се, при анализа, който решихме онзи ден, ще 

ги ползваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Следващият докладчик е колегата Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Преди да започна доклада по писмата има нещо, което е по-спешно. 

Във вътрешната мрежа съм качил един проект за решение относно 

публикуване  на  числовите  данни  от  втория  тур  в  Сърница.  От 

направената  проверка  от  протоколите,  които  пристигнаха  вчера  в 

Централната избирателна комисия, и сравнени с данните, които са 

въведени в Общинската избирателна комисия за втория тур за избор 

на кмет на община Сърница, не се откриха несъответствия. 

В тази връзка предлагам да вземем решение да публикуваме 

числовите  данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни 

комисии и на Общинската избирателна комисия от втория тур на 

произведения  нов  избор  за  кмет  на  община  Сърница,  област 
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Пазарджик, на 22 март 2015 г. и сканираните протоколи от същия 

избор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева ).

Колеги, това е Решение № 1472-МИ.

Заповядайте, колега Грозева, за вашия доклад по следващата 

точка от дневния ред.

Точка 10. Доклад относно изнесено заседание.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  наше  решение  за  провеждане  на 

открито изнесено заседание за дните 26 и 27 март и в отговор на 

наше запитване получихме оферта от хотел „Ястребец” в „Боровец” 

с вх.  № ЦИК-00-398 от 21 март 2015 г.,  с  което ни отговарят,  че 

могат  да  ни  настанят  (става  въпрос  за  една  нощувка).  Цената  на 

нощувката е в размер на 128 лева, в рамките на парите, които ние 

сме гласували още миналата година за лимит на нощувките. 

Отделно от това могат да ни предоставят зала с техническо 

оборудване.  Цената  е  117  лева.  Предвидена  е  и  една  кафе-пауза, 

казва се „Сладко изкушение”.

Предлагам  ви  да  упълномощим  директора  на  дирекция 

„Администрация”  да  извърши  необходимите  действия  по 

приключване на процедурата: изпращане на фактури и заплащане на 

съответното мероприятие.
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Вчера, на 23 март, е публикувана програмата за 26 и 27 март, 

като,  разбира  се,  тя  може  да  претърпи  промяна.  Моля  да  я 

погледнете за сведение.

Това е, което официално искам да ви докладвам. Така че ви 

предлагам да натоварим директора на дирекция „Администрация” да 

предприеме необходимите действия за уреждане на настаняването.

 ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Коментари, предложения? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от 

колегата Грозева, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващия докладчик – колегата Христов. Заповядайте, колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Колеги, има получени 

две  писма.  Едното  е  молба  от  Люсиен  Александров  Иванов  в 

качеството му на представляващ „САПИ” ЕООД – това е система за 

агропазарна  информация със  седалище в  София  т.н.,  с  молба  да 

бъде  предоставена  информация  за  служебно  ползване  относно 

изборните  резултати  на  последните  парламентарните  избори  през 

2014 г. Пише, че служителка от фирмата му ще дойде да я получи.

Предлагам  да  вземем  решение  да  дадем  съгласие  за 

предоставяне на един екземпляр от Бюлетина, който сме направили, 

с меки корици за 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

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

Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева ).

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: По електронната поща е дошло едно 

кратко писъмце. Предлагам ви го за сведение. То е от господин Боян 

Юруков относно сгрешена карта на България в резултатите на сайта. 

Ще ви го прочета така както го е написал:

”Здравейте! Забелязах, че картата на България за резултатите 

от  последните  няколко  вота  е  сгрешена.  Макар  да  е  малка,  се 

забелязват  няколко  разлики,  най-голямата  от  които  е  границата 

между  Разград  и  Търговище.  Картата,  която  използвате,  не  е 

актуална  от  2001  г.  Надявам  се,  че  ще  поправите  грешките  си  в 

картата,  тъй  като  е  срамно  точно  на  сайта  на  Централната 

избирателна  комисия  да  е  сгрешена.  Може  да  ви  дам  актуална 

версия. Картите, които сте използвали през 2003 и 2005 г., са доста 

по-точни от сегашната.”

Колеги, предлагам това нещо да остане за сведение, тъй като 

тази карта, която се използва, е една стилизирана карта на България 

и  на  окръзите,  за  да  могат  да  бъдат  избирани  с  натискане  на 

мишката,  а  това  не е  физическа карта  на  България.  Но човекът  е 

решил да се задълбочава в нещата. Предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  възражения 

срещу това предложение? Не виждам. Остава за сведение колега.

Колеги, позволете ми два кратки доклада в точка „Разни”.

Колеги, с вх. № НС-08-74 от 19 март 2015 г. съм призована да 

се  явя  като  актосъставител  пред  Софийски  районен  съд,  106-ти 

състав, на 30 март  2015 г. от 10,30 ч. в съдебна зала по делото на 

„България днес” ЕАД.

Тъй  като  на  30  март  2015  г. няма  да  бъда  в  България,  с 

протоколно  решение  ЦИК  определи  аз  също  да  представлявам 

Централната  избирателна  комисия  в  Брюксел,  изпратих  писмо  до 
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съдебния  състав  с  молба  да  отложи  моето  явяване  като 

актосъставител.

С  вх.  №  НС-08-73  от  16  март  2015  г. (простете,  че  съм 

пропуснала  да  ви  докладвам,  тъй  като  е  с  по-късна  дата),  съм 

призована  отново  от  Софийски  районен  съд,  99-ти  състав,  в 

качеството  ми  на  актосъставител  на  7  май  2015  г. от  14,30  ч.  в 

съдебна зала по делото на „Медия холдинг” АД.

Това е за сведение.

Колеги,  отново  за  сведение.  Както  знаете,  с  протоколно 

решение  на  25  февруари 2015  г. ме  упълномощихте  да  бъде 

установен контакт с „Транслингва” и да постигнем споразумение да 

се продължи действието на настоящия договор при същите условия 

и  при  същите  цени  без  краен  срок  до  момента,  в  който  ние  ще 

коментираме  и  ще  уточним  по  какъв  начин  ще  подбираме 

изпълнители на превод за следващ договор. Както знаете, лимитът 

по  договор  с  „Транслингва”  не  беше изтекъл.  Уведомявам,  ви  че 

„Транслингва” не възразява за продължаване без уточняване на срок 

за извършване на превод при същите условия и същите цени и ние 

извършваме такъв превод.

Колеги, в тази връзка ви моля на изнесеното ни заседание ние 

все пак финално да уточним по какъв начин ще продължим оттук 

насетне  извършване  на  преводачески  услуги  за  Централната 

избирателна комисия.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

докладвана от мен в предходно заседание преписка, а именно на 24 

февруари 2015  г.  на  Окръжна  прокуратура  –  Пловдив,  Окръжен 

следствен  отдел,  във  връзка  с  проверка,  която  се  извършва  за 

гласуване  в  нарушение  на  Изборния  кодекс,  „Информационно 

обслужване” ми беше изпратило една обобщена справка във връзка с 

две  лица.  По  погрешка  Централната  избирателна  комисия  е 

изпратила  справката,  която  ни  е  предоставило  „Информационно 
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обслужване”  за  другото лице,  по което  докладчик  е  бил колегата 

Пенев, а не за това, което се отнася до съответната проверка.

След разговор по телефона със следователя, който разследва 

случая, молбата ми е да приемем едно съвсем кратко писмо, с което 

да  изпратим  вярната  справка,  получена  от  „Информационно 

обслужване”. Не е качено във вътрешната мрежа, защото то е едно 

изречение:  „Приложено  към  настоящото  писмо  ви  изпращаме 

заверено  копие  от  писмо  вх.  №  НС-00-14  от  13  март  2015  г.  на 

„Информационно обслужване” АД. Приложение: съгласно текста”.

Моля да  го  приемем и да  изпратим справката,  за  да  може 

Следственият  отдел  да  си  извърши  необходимите  процесуални 

действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева ).

Колеги, други докладчици? Не виждам.

С това закривам днешното редовно заседание на Централната 

избирателна  комисия,  свиквам  следващото  редовно  заседание 

следващия  вторник  от  10,30  ч.,  като  упълномощавам  колегата 

Златарева да го води, поради отсъствието на мен и още пет колеги от 

страната в служебна командировка.

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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