
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 185

На  31  март  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 сигнал на политическа партия 

„България без цензура”.

Докладва: Росица Матева

2. Проект  на  решение  относно  отваряне  на  запечатано 

помещение в областна администрация – Ямбол.

Докладва: Румен Цачев

3. Доклад относно изпълнение на договор с „Информационно 

обслужване”.

Докладва:  Емануил Христов

4. Писмо  до  „Информационно  обслужване”  във  връзка  с 

отпечатване на Бюлетин за новите и частични избори.

Докладва: Емануил Христов

5. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Върбица.

Докладва: Камелия Нейкова

6.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  – 

Луковит.

Докладва: Иванка Грозева



7. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Генерал 

Тошево, област Добрич.

Докладва: Иванка Грозева

8.  Доклади  по  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения.

Докладва: Росица Матева

9. Отговор на писмо от Грузия.

Докладва: Маргарита Златарева

10. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,

Росица Матева,

Александър Андреев,

Камелия Нейкова, Таня Цанева

11. Докладна  записка  относно  предоставяне  на  доклад  за 

състоянието  на  системите  за  финансово  управление и  контрол на 

Министерството на финансите.

Докладва:  Севинч Солакова

12. Докладна  записка  относно  предоставяне  на  обобщена 

справка на Агенцията за обществени поръчки.

Докладва: Севинч Солакова

13. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Маргарита  Златарева, Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова, 

Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев, 

Георги  Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, 

Метин Сюлейман, Румяна Сидерова.

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

госпожа  Маргарита  Златарева –  заместник-председател  на 

Комисията. 
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* * *

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми  колеги, 

започваме  днешното  редовно  заседание.  В  залата  присъстват 

11 членове на Централната избирателна комисия – шест колеги са 

командировка  в  чужбина,  един  е  в  отпуск,  а  един  отсъства  по 

уважителни  причини.  Така  че  кворумът  е  налице,  макар  и  в 

минимален вид.

Проектът за дневен ред е пред всички нас. Моля да го видите 

и ако има предложения за допълнения, да ги направите.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам да  включим изплащане на 

възнаграждение  на  Общинската  избирателна  комисия –  Генерал 

Тошево, област Добрич.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Записвам  го  след 

останалите възнаграждения.

Други предложения? Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря ви. Предлагам да влезе в 

дневния  ред  и  предложение  за  писмо  до  „Информационно 

обслужване”  във  връзка  с  отпечатване  на  Бюлетин  за  новите  и 

частични избори.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Записвам  го  след 

точката за договора с „Информационно обслужване”.

Други предложения? Госпожа Мария Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  включите  в  дневния  ред 

писмо  до  Софийски  градски  съд  с  копие  до  секретаря  на 

политическа партия „Български земеделски народен съюз – единен”.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Включваме  го  към 

писмата.

Колеги,  в  този  вид,  в  който е  публикуван  дневният  ред,  с 

направените  допълнителни  предложения,  моля  който  е  съгласен 

дневният ред да бъде одобрен, моля да гласува.

3



Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева).

Колеги, започваме с първата точка от дневния ред  - проект за 

решение  относно  сигнал  на  политическа  партия „България  без 

цензура”. Има думата госпожа Матева.

Точка 1. Проект на решение относно сигнал на политическа 

партия „България без цензура”.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Аз бях качила сигнала във 

вътрешната  мрежа,  за  да  могат  колегите  да  се  запознаят.  Ще  го 

докладвам, но ако прецените, да отложим точката докато заработи 

вътрешната мрежа.

Сигналът  е  подаден  от  политическа  партия „България  без 

цензура” по електронната поща, подписан е, но е сканирано копие на 

сигнала, нямаме го в оригинал. Другото, на което искам да ви обърна 

внимание е, че е подписан от госпожа Мария Календерска, която е 

председател на Контролния съвет на политическа партия „България 

без  цензура”.  Аз  направих  справка  в  нашия архив,  в  изборите  за 

Народно  събрание  политическа  партия  „България  без  цензура”  е 

участвала в коалиция, като към документите, които са представени 

за  регистрация  на  коалицията,  е  представено  удостоверение  за 

актуално състояние на политическата партия, и тя се представлява 

единствено  от  нейния  председател  Николай  Тихомиров  Бареков. 

Към сигнала няма представени доказателства госпожа Календерска 

да е упълномощена от господин Бареков да представлява партията. 

Ще ви кажа в какво се  изразява  сигналът.  Аз подготвих  и 

проекта за решение, като ви предлагам да приемем, че е жалба, а не е 

сигнал, тъй като той е със следното съдържание:

„Обръщам се към вас в качеството ви на компетентен орган, 

призван по закон да упражнява контрол по спазване на изборното 

законодателство.  Повод  за  настоящия  сигнал  се  превърна 
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достигналата  до  нас  информация,  както  и  снимков  материал,  от 

който  става  ясно,  че  народният  представител  Стефан  Георгиев 

Кенов,  който беше избран  за  такъв  на  последните  парламентарни 

избори от листата на коалиция от партии „България без цензура”, е 

отворил своя приемна,  намираща се в гр.  Бургас на бул.  „Христо 

Ботев”. Действие, в което само по себе си няма нищо лошо, ако не 

вземем  под  внимание  очевидния  факт,  че  господин  Кенов  е 

брандирал (облепил) прозорците на въпросното помещение със своя 

лик на фона на българския национален флаг, като към това е изписал 

и  върху  образа  на  българския  ни  трибагреник  и  наименованието 

„Български  демократичен  център”  –  парламентарната  група,  към 

която принадлежи и Стефан Кенов и новото име, което политическа 

партия „Лидер” реши да приеме за свое на конгреса си на 22 март 5 

„Лидер” реши да приеме за свое на конгреса си на 22 март 2015 г.

Считаме,  че  тези  действия  на  Стефан  Кенов  могат  да  се 

разтълкуват  като  нарушение  на  забраната  по  чл.  185,  ал.  1  от 

Изборния  кодекс,  както  и  като  действия,  които  опетняват  и 

използват  националното  знаме  на  Република  България  –  символ, 

който олицетворява независимостта и суверенитета на българската 

държава  –  да  бъде  употребявано  за  постигане  на  политически  и 

партийни изгоди.

Ето защо ви молим да предприемете необходимите постъпки 

за  извършване  на  надлежна  проверка,  която  да  установи  дали 

действията на господин Стефан Кенов представляват нарушение на 

законовите разпоредби.”

Аз съм подготвила  проект за  решение,  с  което  да  оставим 

жалбата  –  защото  считам,  че  този  писмен  текст  има  достатъчно 

реквизити,  за  да  бъде  наречен  жалба,  тъй  като  има  конкретно 

оплакване  срещу  конкретен  човек  и  конкретно  искане  за 

предприемане на действие – подготвила съм проект за решение да 

бъде  оставена  без  разглеждане  като  недопустима,  тъй  като  е 

подадена от лице, което няма представителна власт.
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Въпросът ми към вас, колеги, е дали да не дадем възможност 

да бъдат представени доказателства  за наличие на представителна 

власт и тогава да разгледаме сигнала?

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  започваме 

разискванията  по  повод  на  този  сигнал,  който  беше  прочетен  от 

докладчика. Виждате проекта за решение.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  да  допълня,  колеги,   дори  да 

приемем, че жалбата е недопустима, аз съм написала за пълнота, че 

тя  е  и  неоснователна,  защото  изложените  твърдения  (мога  да  ви 

покажа  снимките)  всъщност  не  се  вижда  дали  е  използван 

българският  трибагреник.  От  снимките,  които  се  виждат,  пише 

„Приемна  на  народния  представител  Стефан  Кенов”  и  името  на 

парламентарната  група,  към  която  той  принадлежи.  Тоест  няма 

данни за нарушение, това не представлява агитация по смисъла на 

точка 17 от § 1,  тоест няма и нарушение. Но тъй като жалбата е 

подадена  от  лице,  което  няма  представителна  власт,  аз  съм 

подготвила решението да бъде без разглеждане. Въпросът ми е дали 

трябва да дадем указание на подателя да представи доказателства 

или директно да пристъпим към разглеждане.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, имате думата. 

Господин Цачев има думата.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Разбрах, че сигналът е пуснат по 

имейл, нямаме го на хартия. При положение че приемаме, че този 

сигнал има качеството на жалба, не би следвало да се произнасяме 

по  същество,  докато  не  бъде  представен  и  в  оригинал  и  предвид 

обстоятелството,  че нашето решение би могло да бъде обжалвано 

пред Върховния административен съд и ние следва да представим 

всички документи в оригинал на съда, за да може да се произнесе.

По същество съм съгласен с така предложеното решение, но 

доколкото  нямаме  представени  документи  в  оригинал,  не  би 

следвало да се произнасяме.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, сигналът е подписан от госпожа 

Мария Календерска, но е сканиран и е изпратено сканираното копие. 
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Тоест все пак имаме копие при себе си. Ако сте съгласни, да изпратя 

едно писмо по имейла, от който е получено, че им даваме срок до 

утре,  17  ч.,  да  изпратят  сигнала  в  оригинал  и  доказателства  за 

представителната власт. И ще го внеса в четвъртък в заседанието.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  обединяваме 

ли се около предложението на докладчика да се уведоми авторът на 

сигнала, че трябва да докаже пълномощията си да представлява тази 

партия? Други мнения? Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Само  една  добавка,  ако  е  съгласна 

колежката  Матева.  Мисля,  че  няма  смисъл  да  се  указва  срок,  в 

крайна срок те са в правото си да подадат жалба, а просто да бъдат 

уведомени, че Централната избирателна комисия няма да разгледа 

този сигнал преди да получи документи, доказващи твърденията.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм съгласна с колегата Томов, 

тъй като ние сме длъжни да разгледаме сигнала в тридневен срок от 

постъпването и сме длъжни да дадем указания, ако считаме, че не е 

пълен, както и срок за изпълнението. Не можем да чакаме безкрайно 

изпълнението на указанията.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване предложението в момента да не се разгледа сигналът, а да 

се изпрати съобщение за поправка на недостатъците му, респективно 

представяне на представителни права за тази партия.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева).

Преминаваме към втора точка от дневния ред – проекта на 

решение  относно  отваряне  на  запечатано  помещение  в  Ямбол. 

Господин Цачев, имате думата.

Точка 2.  Проект на решение относно отваряне на запечатано 

помещение в областна администрация – Ямбол.
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Благодаря. Уважаеми колеги, с  вх. № НС-

14-12  от  27  март  2015  г. в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило  искане  от  областния  управител на  област  Ямбол  за 

разрешаване  достъп  в  помещение,  в  което се  съхраняват  изборни 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 

представители на 12 май 2013 г. Искането е във връзка с предаване 

на  подлежащите  на  архивиране  изборни  книжа  и  материали  от 

цитираните избори.

Съгласно  наше  Решение  №  2511-НС  от  30  април  2013  г. 

Централната  избирателна  комисия  взема  решение  за  достъп  до 

запечатаните  помещения  с  изборни  книжа  и  материали.  Предвид 

което 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. и  във  връзка  с 

Решение  № 1393-НС от  6  януари  2015  г.  предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  разреши  достъп  до  това  запечатано 

помещение с цел предаване на подлежащите на архивиране изборни 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 

представители на 12 май 2013 г. в изпълнение на Решение № 1393 

от6  януари  2015  г.  на  ЦИК.  Достъпът  в  помещението  да  се 

осъществи  по правилата  на  Решение  № 2511 от  упълномощени с 

изрична  заповед  представители  на  областната  администрация.  За 

отварянето на помещението да се съставят съответните протоколи и 

да се спазят изискванията на наше Решение № 1393 и изискванията 

на Закона за държавния архивен фонд.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  решението  е 

прецизно  написано.  То  е  стандартно  и  е  по  образеца,  който  ние 

имаме за разрешаване на достъп, с прецизно споменати текстове от 

Изборния кодекс.

Който е съгласен да разрешим отваряне на помещение с цел 

да се архивират материалите от изборите на 12 май 2013 г., моля да 

гласува.

Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 
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Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева).

Решението е № 1473-НС.

Следващата  точка  от  дневния  ред  е  доклад  относно 

изпълнение  на  договора  с  „Информационно  обслужване”.  Има 

думата господин Христов.

Точка  3. Доклад  относно  изпълнение  на  договор  с 

„Информационно обслужване”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Колеги, материалите са 

качени  във  вътрешната  мрежа,  но  ще  ви  кажа  накратко  за  какво 

става  въпрос,  тъй  като  това  са  стандартни  текстове,  които  сме 

разглеждали преди по-малко от седмица.

Тъй като изборите в Сърница приключиха, с това де факто 

приключи и  договорът,  който  имаме  сключен  с  „Информационно 

обслужване” във връзка с новите и частични избори. В тази връзка 

ни изпращат приемо-предавателен протокол за приемане на работата 

по договора за периода, който е от 24 февруари до 23 март, тъй като 

до 24 февруари имахме приемо-предавателен протоколи, а изборите 

в Сърница приключиха на 22-ри и на 23 март ние публикувахме вече 

резултатите от новия избор в Сърница. 

В  тази  връзка  са  изпратили  два  екземпляра  от  приемо-

предавателен  протокол  за  работата,  която  е  извършена.  Затова 

предлагам  да  приемем  без  забележки  работата  по  точка  3  от 

договора и да възложим на председателя и на секретаря да подпишат 

приемо-предавателния протокол с „Информационно обслужване”.

Изпратили са ни още едно писмо, което пак касае Договор 

№ МС-41  от  2012  г.,  в  което  са  приложени  приемо-предавателни 

протоколи за приемане на работата в Сърница специално, тъй като 

за  всеки избор приемаме работата  отделно.  Приложени са всички 

документи, но ние знаем, че там работата е приключена. Предлагам 

да приемем без забележки и работата в Сърница по отношение на 

задълженията по Договор № МС-41 от 2012 г. с анексите, разбира се, 
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към  него  и  приложените  два  протокола.  И  също да  упълномощи 

председателя и секретаря на Централната избирателна комисия да го 

подпишат.

Госпожо председател, моля да подложите на гласуване тези 

две предложения.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да приемем работата на „Информационно обслужване” във 

връзка  с  изборите  в  Сърница  и  във  връзка  с  приключването  на 

работата, моля да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева).

Продължете със следващата точка, господин Христов.

Точка 4. Писмо до „Информационно обслужване” във връзка 

с отпечатване на Бюлетин за новите и частични избори.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  На  изнесеното  заседание,  което 

направихме миналата седмица (голяма част от хората присъстваха 

там), взехме решение да отпечатаме Бюлетин за новите и частични 

избори за периода от общите избори в 2011 г. до момента, тъй като 

съгласно  Изборния  кодекс  няма  как  да  има  други  избори  до 

следващите нови избори, тъй като навлязохме в срока една година 

преди  общите  избори.  Освен  това  нови  избори  просто  няма 

физическа  възможност  да  бъдат  насрочени  в  този  период.  Затова 

взехме  решение  да  изпратим  писмо  до  „Информационно 

обслужване”, с което да им предложим да ни предоставят оферта за 

издаването  на  Бюлетина.  Бяхме  уточнили  бройките  да  бъдат 

примерно 250, тъй като става въпрос за далеч по-малко общини, в 

които  има  този  ангажимент.  Може  би  трябва  допълнително  да 

уточним,  че  от  тези примерно 250 бройки 100 да  бъдат  с  твърди 

корици и 150 да бъдат с меки корици.

10



Аз имам едно предварително обаждане, за да разбера какво 

би ни струвало това, но ме предупредиха, че им трябва малко повече 

време, за да ни изпратят офертите. Предлагам ние да изпратим едно 

писмо, предполагам,  че до няколко дни ще ни изпратят офертата, 

тъй като за първи път сега де факто ще трябва Бюлетинът да бъде 

издаден на базата на две бази от данни. Едната база от данни е за 

изборите, които бяха по стария Изборен кодекс, а другата база данни 

– за изборите по новия Изборен кодекс. Знаете, че протоколите се 

различаваха и оттам и самите бази данни се различават. Таблиците 

по  външен  вид  ще  си  приличат,  но  ще  има  разлика,  защото 

протоколите съдържат различни показатели. Например там, където 

имаше  избори  за  общински  съветници  по  стария  кодекс,  нямаше 

преференции, сега има преференции, както беше в Сърница. Ще има 

различия  и  трябва  да  се  прецени  как  точно  ще  бъде,  но  нашето 

задължение  е  да  изпратим  официално  писмо,  за  да  получим  и 

официалната оферта от „Информационно обслужване”.

Само бих искал да напомня,  че в последният период 2003-

2007,  2007-2011  Бюлетинът  е  издаван  от  „Информационно 

обслужване” като преброител. Преди това бившият колега Иларион 

Иларионов  е  дал  на  печатница  на  друга  фирма  издаването  на 

Бюлетина,  но тъй  като сега  е  доста  по-сложно,  най-добре е  този, 

който е правил преброяването, той да направи Бюлетина.

Затова  ако  сте  съгласни,  да  изпратим  едно  писмо  до 

„Информационно  обслужване”  да  ни  предложат  оферта  за  самия 

Бюлетин.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  подлагам  на 

обсъждане въпроса, който се докладва от господин Христов. Ние го 

решихме  на  изнесеното  заседание,  но  някой,  който  има  друго 

мнение  по  въпроса  и  не  е  участвал,  моля  да  вземе  думата.  Ако 

нямаме други мнения по въпроса, че трябва да издадем Бюлетин за 

частични  избори,  които  са  се  провели  вече,  моля  да  гласуваме 

писмото,  предложено  от  господин  Христов  до  „Информационно 

обслужване” за оферта за издаване на този Бюлетин.
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Който е съгласен с такова писмо, моля да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Мария Бойкинова,   Росица Матева,  Румен Цачев,   Таня Цанева);  

против – 1 (Мария Мусорлиева).

Следващите  точки  от  дневния  ред  касаят  изплащане  на 

възнаграждения  на  общински  избирателни  комисии.  Има  думата 

госпожа Нейкова да докладва за Общинската избирателна комисия – 

Върбица.

Точка 5.  Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Върбица.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  № МИ-15-118  от  27 

март 2015 г. в  Централната избирателна комисия е получено искане 

от Общинската избирателна комисия – Върбица, област Шумен, във 

връзка с проведени заседания на Общинската избирателна комисия – 

Върбица.  Искането  е  за  изплащане  на  възнаграждение  за  две 

проведени  заседания на  20  и  на  25  март  2015  г. Заседанията  са 

проведени  във  връзка  с  подадено  заявление  за  предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник. На заседанието 

на  20  март  е  разгледано  заявлението  и  е  изпратено  уведомление 

съгласно  чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация. На 25 март  2015 г. е проведено  следващо 

заседание,  на  което  са  прекратени  предсрочно  пълномощията  на 

общинския съветник господин Ахмед Ахмедов Исмаилов и е обявен 

за избран следващият в кандидатската листа Бирсен Еюбов Елманов. 

Към  искането  са  приложени  в  оригинал  решенията  на 

Общинската избирателна комисия и протоколите от проведените две 

заседания. Предлагам ви да уважим искането и да бъдат изплатени 

възнаграждения от държавния бюджет за две проведени  заседания, 

на  които  са  присъствали:  заместник-председател,  секретар  и  11 

членове  на  комисията,  както  и  да  бъде  изпратено  писмо  до 
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администрацията на Министерския съвет и Общинската избирателна 

комисия – Върбица.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, коментари по 

този доклад? Няма.

Който  е  съгласен  да  бъде  изплатено  възнаграждението  на 

Общинската избирателна комисия – Върбица, моля да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева).

Следващият  доклад  по  възнаграждение  е  за  Общинската 

избирателна комисия – Луковит. Госпожа Грозева има думата.

Точка 6.  Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Луковит.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря ви,  госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-117 от 27 март 

2015  г. е  постъпило  искане  за  заплащане  на  възнаграждение  на 

Общинската избирателна комисия – Луковит, за  заседание, което е 

проведено  на  18  март  2015  г. Вие  си  спомняте,  в  предходно 

заседание колегата  Пенев  докладва  за  проведени  заседания във 

връзка с прекратяване пълномощията на общински съветник поради 

неявяването му на три последователни заседания.

Искането е пристигнало в оригинал. Проведено е заседанието 

на 18 март. Присъствали са:  председател, заместник-председател и 

10 члена. Прекратили са пълномощията на Ивайло Радоев Маринов, 

общински  съветник от  политическа  партия ГЕРБ  поради 

неприсъствието му на четири поредни заседания.

Предлагам ви да  гласуване изплащането на възнаграждение 

на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс от държавния бюджет.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  който  е 

съгласен да се изплати възнаграждение на Общинската избирателна 

комисия – Луковит, така както се докладва, моля да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева).

Госпожа Грозева, докладвайте следващото възнаграждение.

 

Точка 7. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Генерал Тошево, област Добрич.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Пристигнало е с вх. № МИ-15-119 от 30 

март 2015 г. искане от Общинската избирателна комисия – Генерал 

Тошево, област Добрич.  Общинската избирателна комисия в състав 

председател, секретар и 12 члена се е събрала на 24 март 2015 г., за 

да разгледа постъпилото искане от Коста Иванов Костов, общински 

съветник от  листата  на  политическа  партия „Зелена  партия”  за 

предсрочното прекратяване на пълномощията му. На това заседание 

Общинската  избирателна  комисия  прекратила   предсрочно 

пълномощията   на  Коста  Иванов  Костов  и  със  следващо  поред 

решение е обявила следващия за избран в листата от същата партия.

Предлагам ви да заплатим едно заседание, проведено на 24 

март  2015  г.,  на  председател,  секретар  и  13  члена  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  се  изплатят  възнаграждения  на  членовете  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Генерал  Тошево,  област 

Добрич, моля да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  
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Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева).

Продължете доклада си, госпожо Грозева, с писмото, което 

помолихте да включим в дневния ред.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Уважаеми  колеги,  по  електронната 

поща  сме  получили  запитване,  входирано  с  вх.  № МИ-15-116  от 

24 март 2015 г. То е от Общинската избирателна комисия – Димово. 

Подписано  е  от  Валентина  Петрова,  заместник-председател  на 

Общинската избирателна комисия. Същата се безпокои, че следва да 

се проведе заседание на комисията, за да бъде обявен следващият по 

ред  за  избран  общински  съветник  в  община  Димово,  а  те  не 

разполагат  с  компютърен  специалист,  който  да  съдейства  за 

предаването на заседанията на комисията на живо, нито да съдейства 

за качването им в сайта на ЦИК.

Аз разговарях с председателката на Общинската избирателна 

комисия  –  Димово,  но  независимо  от  това  ви  предлагам  да  й 

отговоря накратко със следващия текст, също по електронната поща:

„Уважаема  госпожо  Петрова,  следва  да  изпълните  своите 

задължения  за  обявяване  на  следващия  за  избран  в  листата 

общински  съветник.  Взетото  от  вас  решение  изпратете  на 

предоставения ви имейл от „Информационно обслужване”. Колегите 

ще го обявят на страницата на Централната избирателна комисия. 

Съгласно  чл.  86  от  Изборния  кодекс  заседанията  на  общинските 

избирателни комисии не се излъчват в реално време.”

Аз  съм  ги  запознала  предварително  по  телефона,  просто 

считам, че следва да им изпратим това писмо.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  коментар  по 

това запитване и този отговор? Все пак те трябва да си проведат 

заседанието, независимо от онлайн.

Господин Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Доколкото  разбирам,  в  чл.  86  няма 

забрана да се излъчва, звучи малко двусмислено „не се излъчват”. 

Бележката ми е чисто стилистична. Да стане „не е задължително да 
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се излъчват”. Когато се каже „не се излъчват”, звучи като забрана за 

излъчване,  а  такава  също няма.  Предлагам  да  стане:  Общинските 

комисии нямат задължение да излъчват пряко. Нали не се изменя 

смисълът?  За  да  не  звучи  като  забрана,  защото  те  все  пак  ако 

излъчват, те не нарушават нищо.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Добре, приемам го.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с текста на отговора, който госпожа Грозева прочете, моля 

да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева).

Минаваме  към  следваща  точка  –  доклади  по  актове  за 

установяване на административни нарушения. Госпожа Матева има 

думата.

Точка  8.  Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

постановление на областния управител на област София, постъпило 

в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-05-5 от 24 март 2015 

г.  Постановлението  е  към  №  37/5/14  от  21  март  2015  г.  С  това 

постановление  областният  управител на  област  София прекратява 

административно-наказателно  производство  за  издаване  на 

наказателно постановление по преписка по акт за установяване на 

административно  нарушение  №  1  от  14  май  2014  г.,  като 

основанието  за  това  прекратяване  е,  тъй  като  в  законовия 

шестмесечен  срок  от  издаване  на  акта  не  е  издадено  наказателно 

постановление.
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Това постановление ви го докладвам за сведение и прилагане 

към  административно-наказателната  преписка,  която  се  води  в 

Централната избирателна комисия.

Следващият ми доклад е писмо с вх. № НС-20-21 от 27 март 

2015  г.  от  „Фокус  Нунти”  ООД,  представлявано  от  Красимир 

Узунов.  С  писмото  до  Централната  избирателна  комисия  са 

изпратени писмени възражения от „Фокус Нунти” срещу акт № 87 за 

установяване на административни нарушения.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  прилагане  към 

административно-наказателната преписка и изпращане на областния 

управител за издаване на наказателно постановление.

Това са ми докладите.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.

Следващата  точка  е  един  отговор  на  писмо,  което  аз 

трябваше да изготвя до председателката на Централната избирателна 

комисия в Грузия. Тя във вече създадената ни кореспонденция ни 

попита, аз го докладвах на миналото заседание, какви са мерките за 

гласуване на незрящи лица.  Ние нямаме Брайлови бюлетини и аз 

съм  написала  едно  по-дълго  писмо,  за  да  завърша  с  последното 

изречение, че българското законодателство не предвижда специални 

механизми за гласуване на избиратели с увредено зрение. Но за да 

не звучи само това изречение,  съм написала по какъв друг начин 

избирателите с увредено зрение могат да гласуват в партера или пък 

в подвижна кутия, но при всички случаи с придружител.

Моля,  погледнете  съдържанието  на  писмото  и  ако  сте 

съгласни,  да  го  изпратим.  Защото  на  нас  ни  показаха  в  Грузия, 

арменците имат Брайлови бюлетини и много други работи на Брайл, 

но това са много скъпи програми, които те са ползвали.

Господин Андреев има думата.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам да  запишем една 

добавка,  тъй  като  лицата  с  увредено  зрение  са  затруднени  в 

придвижването, биха могли да гласуват не само на партерния етаж, а 
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по техен избор във всяка секция, която считат, че е най-удобна, за да 

могат да упражнят правото си на глас. Да добавим това, защото в 

случая информацията не е докрай пълна, защото по отношение на 

тях  има възможност за  облекчение  и  възможност  за  упражняване 

правото им на глас.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Добре,  ще  го  добавя. 

Други предложения? Госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ако  е  съгласен  докладчикът,  да  не 

пишем  „новия  Изборен  кодекс”,  а  да  пишем  „Изборния  кодекс”, 

който действа.

И там където е  записано „същите лица,  които не  могат  да 

упражнят  сами  правото  си  на  глас”,  ако  сте  съгласни,  да  го 

прецизираме „същите лица, чието увреждане не позволява сами да 

упражнят  правото  си  на  глас,  имат  право  да  гласуват  с 

придружител”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Приемам.

Колеги,  който  е  съгласен  със  съдържанието  на  писмото  с 

направените поправки, моля да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева).

Следващата  точка  от  дневния  ред  е  доклади  по  писма. 

Започва госпожа Солакова.

Точка 10. Доклади по писма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Колеги,  само  да  напомня,  че  във 

вътрешната  мрежа  са  публикувани  докладите  с  приложенията  до 

Министерството  на  финансите  и  до  Агенцията  по  обществени 

поръчки, изготвени от администрацията.

Докладвам ви на първо място писмо с вх. № ЦИК-00-407 от 

25  март  2015  г. Приложено  е  сканирано  писмо  от  министъра  на 
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финансите до първостепенните разпоредители с бюджет във връзка с 

разходи за дизелово гориво за отопление и дизелово моторно гориво, 

съгласно две таблици, които трябва да бъдат попълнени. Тъй като 

Централната  избирателна  комисия  няма  такива  разходи,  веднага 

изпратихме писмо,  изготвено  от  главния  счетоводител,  и  моля  да 

бъде подложено на гласуване за последващо одобрение това писмо, 

което  сме  изпратили,  тъй  като,  пак  казвам,  ние  нямаме  такива 

разходи, извършени през 2014 г.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен така 

да  отговорим  на  Министерството  на  финансите  във  връзка  с 

разходите за гориво, моля да гласува.

Гласували  12   членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на този етап ви докладвам за 

сведение  едно  писмо  с  вх.  № МИ-22-8  от  25  март  2015  г.  То  е 

публикувано  във  вътрешната  мрежа.  Не  съм  изготвила  проект  на 

отговор, тъй като исках да ви го докладвам устно и ако всички сме 

съгласни  така  да  отговорим,  ще  го  подготвя  за  следващото 

заседание.

Зададен ни е въпрос от Христо Енков по електронната поща. 

Във  връзка  с  предстоящите  избори  за  местна  власт  той  поставя 

въпроса  по  прилагането  на  §  16  от  Преходните  и  заключителни 

разпоредби на Изборния кодекс. Съгласно тази разпоредба се правят 

изменения в Закона за административно-териториалното устройство 

на Република България в чл. 16, т. 1, където условието от 350 души 

население за кметство се заменя с условието 100 души необходимо 

число за население, за да може да се произведат избори за кмет на 

кметство. 

В тази връзка считам, че уредбата в законите в различните 

години - от 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 г., законодателната техника, 
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приложена  от  Народното  събрание,  е  различна.  В  някои  случаи 

разпоредбите са изисквали допълнително приемане на решение от 

общинския  съвет.  Във  връзка  с  тези  текстове  аз  ще  ви  помоля 

наистина  да  обърнете  внимание,  тъй  като  такива  въпроси  бяха 

зададени и от секретари на общини, на мен ми звъня секретарят на 

община  Две  могили,  а  и  от  граждани,  които  задават  въпроса  в 

населени места, в които има население 100 души, ще се произвеждат 

ли избори за  кметове на  кметства.  В Закона за  административно-

териториалното  устройство  на  Република  България  няма  легално 

понятие  за  население  на  кметството,  какво  означава  и  какво 

включва,  но  ако  приложим  по  аналогия  Закона  за  местното 

самоуправление  и  местната  администрация,  чл.  13,  можем  да 

направим  извода,  че  под  население  законодателят  разбира 

гражданите,  които  имат  постоянен  адрес  на  територията  на 

съответното кметство.

В  тази  връзка  считам,  че  без  да  има  необходимост  от 

приемане на допълнителни актове, към момента на издаване на указа 

и насрочване на общите избори за местни органи на власт,  които 

предстоят  през  есента,  във  всички  населени  места,  в  които  има 

население повече от 100 души, те ще придобият статут на кметства и 

в тези кметства ще се произведат  избори за кметове на кметства. 

Може  би  е  добре  наистина  да  помислим  дали  не  поискаме 

информация от Националния статистически институт и да обърнем 

внимание на всички кметове на общини, че те трябва да предоставят 

тази информация по подходящ начин на гражданите на съответната 

община,  за  да се знае предварително в кои населени места ще се 

произведат избори за кметове на кметства.

Във  връзка  с  този  поставен  въпрос  дали  ще се  произведат 

избори в населени места с над 100 жители, ще има самостоятелен 

избор на кмет (цитирам дословно от писмото), аз смятам да подготвя 

отговор,  в  който  да  кажем,  че  съгласно  изменението  в  Закона  за 

административно-териториалното  устройство  на  Република 

България,  с  §  16  от  Преходните  и  заключителни  разпоредби  на 
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Изборния кодекс във всяко населено място с население 100 и повече 

души  ще  се  произведат  избори  за  кметове  на  кметства.  Това  са 

гражданите  с  постоянен  адрес  по смисъла на  чл.  13  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  въпросът  е 

много,  много  сложен  и  много  важен.  Освен  съдържанието  на 

писмото,  което  госпожа  Солакова  докладва  и  мисля,  че  е  съвсем 

обосновано от законите, дайте да изпратим питане кои са толкова 

малки  общини,  за  да  са  подготвени  хората.  Да  се  подготвим  за 

общите избори.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Според  практиката  на  Върховния 

административен съд се приема,  че това са постоянно живеещите 

лица  в  съответното  населено  място,  което  включва  както  тези  с 

постоянен, така и тези с настоящ адрес. Въпросът наистина е важен, 

защото  на  местно  ниво  започват  организация  по  отношение  на 

провеждащите се избори. Това има отношение и към автоматично 

придобиване на статут на кметство на съответното населено място, 

което до този момент с население, живеещо там, до 350 жители, не е 

имало  такъв  статут,  тъй  като  не  са  били  произвеждани  избори. 

Въпросът  е  наистина  важен.  Ако  искате,  както  каза  и  колегата 

Солакова,  да го доуточним, но пак повтарям,  практиката на съда, 

тълкувайки и закона по дела, по които е било необходимо да даде 

такава  дефиниция,  приема,  че  това  население  са  лицата,  които 

постоянно живеят и са с постоянен и настоящ адрес в съответното 

населено място.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да допълня доклада с 

оглед  на  разпоредбата  на  §  17  от  Преходните  и  заключителни 

разпоредби на Изборния кодекс. Екс леге тези населени места, както 

казах, получават статут на кметство и в тях се произвеждат избори 

за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общите 

избори  за  общински  съветници  и  кметове.  Там  няма  да  имаме 

изобщо никакъв проблем да го кажем. Пак казвам, тук стои въпросът 

има  ли  необходимост  от  произнасяне  и  приемане  на  решение  от 
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други органи, в случая общинските съвети. Няма необходимост и не 

се налага да се приемат решения от общинските съвети, по силата на 

закона те ще придобият този статут.

Единственият  въпрос  наистина,  който  остава,  е  кое  е  това 

население,  което  определя  броя,  за  да  видим  дали  отговаря  на 

условието  за  този  статут.  На  този  етап,  за  да  няма  грешка  и 

недоразумение, на този етап аз считам и приемаме, че следва да се 

приложи  по  аналогия  Законът  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация, разпоредбата на чл. 13. И това ще бъдат 

единствено и само гражданите с постоянен адрес.  Пак казвам, ще 

проверя допълнително и съдебната практика, която преди малко ви 

казах,  че  съм  срещнала,  и  ако  има  необходимост,  ще  направя 

допълнителен доклад с ново уточнение. Но на този етап считам, че 

не можем да намесим и жителите с настоящ адрес, след като нямаме 

опора  в  закона  извън  тази  разпоредба  от  Закона  за  местното 

самоуправление и местната администрация.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  ние  ще 

обсъждаме съдържанието на писмото, когато го предложи госпожа 

Солакова, но аз имам едно предложение към настоящия момент. Не 

е ли добре да поискаме справка от „ГРАО” кои са населените места 

в  България,  които  са  под  350  жители  –  над  100  и  под  350.  Да 

поискаме  справка  за  всички  населени  места  над  100  жители,  но 

искам да направя малката граница между 350 и 100, за да можем ние 

да влезем в контакт с тези хора или да обявим някакъв списък, за да 

са подготвени. Защото аз не мисля, че всеки от тези малки населени 

места чете закона,  знае го и се подготвя за  едни кметски избори. 

Това  предлагам  да  гласуваме  като  питане,  а  не  тълкуването. 

Тълкуването ние ще си го направим и ще го направим както сега, 

така и следващия път задълбочено.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По-скоро  до  Националния 

статистически институт.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други  предложения? 

Господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ако  изискваме  такава 

информация,  то към момента дори и да я изискаме, тя няма да е 

реална. Защото датата към, която би следвало да се преценява, това е 

шест месеца от датата на насрочване на изборите. Тъй като към този 

момент  би  могло  да  има  лица  с  постоянен  адрес,  които  да  са  в 

определени населени места.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  аз мисля,  че по принцип е 

добра идеята да искаме информация, но тя ще бъде предварителна. 

Както  каза  колегата  Андреев,  няма да  е  окончателна,  защото към 

датата на издаване на указа на Президента за насрочване на изборите 

тези населени места, които имат повече от 100 жители население, 

придобиват  статут  на  кметство  и  там  ще  се  произведат  местни 

избори.

Аз  обаче  мисля,  че  в  Народното  събрание  има  три 

законопроекта за изменение на Закона за гражданската регистрация 

и  може  да  има  текстове,  които  да  засягат  въпроса,  свързан  с 

постоянен  и  настоящ  адрес.  Например  едно  от  предложенията 

(мисля, че вносител беше Министерският съвет) е, че лицата, които 

живеят в чужбина, трябва да заявят настоящ адрес пред органа си по 

постоянен адрес в България. Затова просто да проучим проектите, да 

се запознаем с цялата информация, която касае този въпрос.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, колеги, на този 

етап  приемаме да  мислим по въпроса за  отговора  на  това  писмо, 

което  никак  не  е  без  значение.  Получихме  обсега  на  мислене  и 

всеки,  който  иска  и  се  свързва  с  най-различни  източници  на 

разсъждение,  следващия  път  ще  ги  обсъдим.  А  питането  до 

Националния статистически  институт  ще направим в  началото  на 

шестмесечия  срок  до  изборите,  макар  че  нямаме  насрочени  още 

избори. Към края на април пак ще говорим по този въпрос.

РОСИЦА МАТЕВА: Срокът е 60 дни към датата на издаване 

на указа. Въпросът къде има 100 жители, за да има кметство, ще се 

решава към 60-ия ден, когато се обнародва указът. А за уседналостта 

си е съвсем друг въпрос.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, на този етап – 

толкова. Госпожа Солакова има други доклади, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  получили  сме  писмо  от 

„Информационно обслужване” във връзка с издадени универсални 

подписи  на  лица,  които  са  били  в  някакви  правоотношения  с 

Централната  избирателна  комисия.  Става  дума  за  Кирил Пенев  и 

Айгюн Ахмедов. И двамата са вече с прекратени правоотношения с 

Централната избирателна комисия, техните електронни подписи се 

съхраняват в Централната избирателна комисия и не се използват. 

Директорът на дирекция администрация госпожа Красимира 

Манолова  проведе  разговор  с  „Информационно  обслужване”  във 

връзка  с  всички  служители,  които  имат  издаден  универсален 

електронен  подпис,  веднага  след  прекратяване  на  техни  трудови, 

служебни  или  други  правоотношения  следва  ли  Централната 

избирателна  комисия  задължително  да  ги  уведоми,  отговорът  от 

„Информационно обслужване” е,  че  поначало е  добре  във всички 

случаи  веднага  след  прекратяване  на  такива  правоотношения 

Централната избирателна комисия да изпраща писмено уведомление 

до изпълнителния директор на „Информационно обслужване”. 

В конкретния случай,  използвайки този повод,  с  изходящи 

номера ЦИК-00-405 и ЦИК-00-406 от 25 март 2015 г. предлагам да 

изпратим  писмо  до  изпълнителния  директор  на  „Информационно 

обслужване” да уточним, че няма да продължим действието и следва 

да  бъдат  прекратени  действията  на  тези  универсални  електронни 

подписи на двамата служители и след извършена проверка, ако има 

други такива, да се добавят и техните имена в това писмо.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  съобщим  това  на  „Информационно  обслужване”  за 

електронните подписи на тези служители, които бяха временни, да 

се прекратят, моля да гласува.

Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 
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Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева).

Следващият  докладчик по  писма  е  госпожа  Матева. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Окръжна следствена служба – Враца, с което следовател Томова 

ни моли спешно да й отговорим на поставените в писмото въпроси. 

Подготвила съм отговор, който е във вътрешната мрежа. Въпросите, 

които ни задава, са:

„На  проведените  на  25  май  2014  г.  избори  за  членове  на 

Европейския  парламент  кои  лица  са  били включени в  състава  на 

Районната избирателна комисия – Враца?”

Аз й отговарям с кое наше решение сме назначили състава на 

Районната избирателна комисия и прилагам копие от решението, с 

което е назначена Районната избирателна комисия.

Вторият  въпрос  е:  „Какви  служебни  телефонни  номера  са 

били предоставени за нуждите на РИК – Враца?”

Отговарям й, че техническото обезпечаване са извършва от 

областните  управители  и  телефоните,  които  се  предоставят  на 

районните комисии за ползване по време на изборен период, също се 

предоставят от областните администрации, така че би следвало този 

въпрос да бъде зададен на областния управител на област Враца.

Следващият  въпрос  е:  „Постъпили  ли  са  сигнали  за 

нередности  или  жалби  в  Централната  избирателна  комисия  от 

секционната избирателна комисия с. Горни Вадин, община Оряхово, 

или от граждани на с. Горни Вадин, община Оряхово.

Отговарям й,  че  в Централната  избирателна комисия не  са 

постъпили  сигнали  и  жалби  нито  от  секционната  избирателна 

комисия, нито от граждани на с. Горни Вадин, което се удостоверява 

и  от  регистъра,  който  водим  на  сигналите  и  жалбите,  който  е 

публичен на нашата интернет страница.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, коментари по 

това писмо? Няма.
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Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева).

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмото   на 

колегата  Бойкинова,  което  е  качено  във  вътрешната  мрежа,  във 

връзка с търговско дело, което се води в Софийски градски съд. Ако 

си  спомняте,  изпратихме  поискано  от  съда  издадено  съдебно 

удостоверение на „Български земеделски народен съюз – единен”, 

документите  по  регистрацията  на  тази  партия  за  участието  в 

изборите за Европейски парламент, парламентарните избори 2013 г., 

местни избори 2011, за Народно събрание в 2010 г. и за Европейски 

парламент в 2009 г.

Колегата Бойкинова е подготвила отговор, с който указва на 

съда,  че  информацията  е  публична  и  се  намира  на  сайта  на 

Централната избирателна комисия. И отделно от това предоставяме 

отново  заверен  препис  от  документите,  тъй  като  очевидно  не  са 

стигнали до съда. Говорихме с нея и ще ви предложа, ако гласуваме 

писмото,  да  изпратим  юрисконсулта  да  го  внесе  лично  в 

регистратурата  на  Софийски  градски  съд,  тъй  като  делото  е 

насрочено  за  четвъртък,  за  да  сме  сигурни,  че  този  път 

информацията ще стигне в съда.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен със съдържанието на писмото, моля да гласува.

Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева).

Господин Андреев, имате дума за следващ доклад.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за  сведение  получено писмо от  Окръжна прокуратура –  Пловдив, 

Окръжен следствен отдел, което е към вх.  № ЕП-00-8 от 10 март 
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2015 г. С писмото ни връщат писмо, което е получено при нас от 

„Информационно  обслужване”  във  връзка  с  двойното  гласуване. 

Беше станала грешка, изпратено е друго писмо, поради което това го 

оставям за сведение.

Докладвам ви отделно от това писмо, получено в оригинал по 

пощата, с вх. № ЕП-04-02-40 от 30 март 2015 г. от Второ районно 

управление, Областна дирекция на МВР – Перник, с което съгласно 

разпоредено с постановление на Районна прокуратура – гр. Перник, 

се  изисква  да  им  бъдат  предоставени  заверени  копия  от 

избирателните списъци за гласувалите на територията на гр. Перник 

за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г. относно три лица, с оглед гласуването в 

нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

Подготвил съм отговор, който е качен във вътрешната мрежа, 

с който отговарям, че избирателните списъци не се съхраняват при 

нас във връзка с изборите за членове на Европейския парламент и им 

указвам,  че  следва  да  се  обърнат  към областната  администрация, 

която  е  определила  със  своя  заповед  помещението,  където  ще се 

съхраняват избирателните списъци. Такива писма сме изпращали и в 

други случаи, то е стандартно.  Ако го приемете като текст,  да го 

гласуваме.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, вижте писмото. 

Който е  съгласен със съдържанието му, то е  стандартно,  моля да 

гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева).

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Имам  още  един  доклад.  В 

предходно заседание ви докладвах, че е получена покана за Десетия 

международен симпозиум по изборни въпроси, който ще се проведе 

на 26-29 май 2015 г. Входящият номер е ЦИК-07-20 от 20 март 2015 

г. Получен е преводът, който ще оставя на разположение на всички 
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колеги.  Симпозиумът  ще  се  проведе  в  Монтего-Бей,  Ямайка. 

Посочен е сайт за регистрация. Симпозиумът ще разглежда няколко 

теми,  а  именно:  важността  от  бързо  и  точно  предаване  на 

резултатите, ролята на технологиите за намаляване до минимум на 

невалидните  бюлетини,  биометрични  решения  в  областта  на 

изборите,  мобилност,  сигурност  и  самоличност,  ефективно 

оперативно  планиране  и  снабдяване  с  материали,  бюджет  на 

изборите и помощ от дарители, отговор на обществени очаквания, 

обучение  на  гласоподаватели  и  връзки  с  медиите  и  роля  на 

социалните медии за електронна ангажираност.

В  някое  от  следващите  заседания,  ако  Централната 

избирателна  комисия  приеме  решение,  че  ще  участва  със  свои 

представители, ще може вече да бъде внесено в зала и обсъдено. За 

момента е за сведение. Оставям го на разположение на колегите.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Оставяме да мислим по 

въпроса за Ямайка.

Следващият доклад по писма е на госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо, получено по електронната поща на Централната избирателна 

комисия с вх. № ЦИК-00-413 от 27 март 2015 г., качено е в днешно 

заседание.  Това  е  информационен  бюлетин  „Публична 

администрация на РБ”. Докладвам го за сведение и ви предлагам да 

бъде  предоставено  за  сведение  и  на  директора  на  дирекция 

„Администрация”,  тъй  като  вътре  могат  да  се  запознаят  с  добри 

практики  в  публичната  администрация,  ако  преценят,  че  е 

необходимо  за  нуждите  на  нашата  администрация,  за  тяхна 

информация.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря ви. Госпожа 

Цанева има думата.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

дошло  с  вх.  №  ЦИК-00-414  от  30  март  от  Министерството  на 

външните работи, с което ни благодарят най-сърдечно за помощта и 

съдействието, оказани от нас във връзка с организацията на срещата 
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на представителите  на ОССЕ с ЦИК,  неправителствения сектор и 

гражданското общество.

Това – за сведение.

Докладвам ви следващо писмо с вх. № ЦИК-07-10 от 30 март 

2015 г. по електронната поща. Това е писмо от ОССЕ, с което те 

благодарят  изключително на Централната избирателна комисия за 

организацията  и  домакинството  на  кръглата  маса  на  24  март  във 

връзка  с  обсъждането  на  окончателния  доклад.  В  тази  насока 

особено  от  значение  беше  и  интегриращият  формат  на  срещата 

съвместно  с  представителите  на  изборната  администрация,

гражданското  общество  и  агенциите,  отговарящи  за 

използване  на  новите  технологии  за  гласуване.  „Надявам  се,  че 

някои от въпросите, дискутирани по време на кръглата маса, ще се 

превърнат в обект на евентуално бъдещо сътрудничество като част 

от продължаващ последващ процес”.

И последно, казват: „Позволете ми да ви уверя, че ОССЕ е 

готова да помогне на усилията, предприети от България, с оглед на 

изпълнението на препоръките, направени в доклада на ОССЕ, като 

ангажира всички държави участнички в ОССЕ”.

Аз  получих  този  доклад  днес  сутринта,  така  че  сега  го 

докладвам за сведение и съответно трябва да изготвим и отговор, 

който ще ви представя за обсъждане на следващо заседание.

Имам трето писмо  от 30 март от Организацията на изборните 

администрации. То също е доста дълго и ми трябва малко време – с 

минали конференции и  събития  и  бъдеще.  Но  основното  от  това 

писмо е, че ни съобщават, че имат нова интернет страница, като ни 

изпращат адреса и паролата и съответно да определим лице, което 

ще въведе и ще работи с тази уеб страница. Може би ще е добре да 

дам това за превод и да го дадем на господин Чаушев, тъй като, ако 

не възразява Комисията, той е в тази работна група.

И  едно  последно  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-21,  преводът  е 

получен на 31 март, за съжаление не е качен във вътрешната мрежа. 

Това е от Международния център за парламентарни изследвания, с 
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което ни уведомяват, че следващият професионален сертификат за 

изборни процеси ще се състои в Лондон от 6 до 10 юли 2015 г. Тук 

също  искам  да  ви  помоля  за  време,  защото  е  дадена  на  превод 

първата страница от мейла, но всъщност по-важно е линкът, който е 

даден, да се види какви са въпросите, за да може да преценим има ли 

интерес или не. Така че и това е за следващо заседание.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Приключихме  с 

точката доклади по писма.

Сега  има  думата  госпожа  Солакова  за  едни важни  отчети, 

които  трябва  да  се  направят  до  Министерството  на  финансите. 

Имате думата.

Точка 11. Докладна записка относно предоставяне на доклад 

за състоянието на системите за финансово управление и контрол на 

Министерството на финансите.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  спомняте  си,  през  ноември 

месец ви докладвах едно писмо от Министерството на финансите, с 

което ни изпратиха указания с изх. № 91-00-475 от 6 ноември 2014 г. 

за изготвяне и представяне в срок до 31 март 2015 г. на доклад и 

попълнен  въпросник  по  Закона  за  финансовото  управление  и 

контрол  в  публичния  сектор.  Това  задължение  ангажира  всички 

първостепенни  разпоредители  с  бюджет.  След  докладването,  за 

сведение  на  Комисията,  ние  приехме  протоколно  решение  да  се 

възложи  на  директора  на  дирекция  „Администрация”  госпожа 

Манолова да организира това. 

Колегите от счетоводството и юрисконсултите са изготвили 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-11 от 31 март 2015 г., към която 

докладна записка е приложен попълнен въпросник, който е утвърден 

по  форма  и  въпроси,  които  изискват  отговори,  от  министъра  на 

финансите. Приложен е доклад относно състоянието на системите за 

финансово  управление  и  контрол  за  2014  г.  в  Централната 

избирателна комисия. 
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Съгласно  тези  указания  и  в  изпълнение  на  чл.  8,  ал.  1  от 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

този  доклад  и  въпросникът  трябва  да  бъдат  изготвени  от 

ръководителя  на  организацията  и  подписани  от  него.  В  случая 

предлагам  да  упълномощим  госпожа  Златарева  да  подпише  за 

ръководител  на  Централната  избирателна  комисия  доклада  и 

попълнения въпросник.

Това,  на  което  искам  да  ви  обърна  внимание,  ако  искате 

подробно да разгледаме или имате въпроси, да поканим колегите от 

администрацията, но ако сте успели да прочетете и нямате никакви 

въпроси, на всички въпроси е даден отговор. Това, което следва да 

констатираме и на днешното заседание, е, че следва да се проведе 

допълнително обучение на администрацията, на което те наблягат – 

че липсва обучение в тази насока и затова не се води и съответната 

документация  по  регистриране  на  рисковете  в  Централната 

избирателна комисия.

Видно от указанието, изготвеният доклад, който трябва да се 

изпрати  в  Министерството  на  финансите,  трябва  да  съдържа 

констатации  на  ръководителя  на  вътрешен  одит  и  ако  няма 

вътрешни  одитори  и  звено  вътрешен  одит  с  ръководител,  това 

изрично да бъде отбелязано. Това е направено в предложения проект 

на доклад.

Предлагам ви да одобрим попълнения въпросник и доклада и 

да  бъдат  изпратени  до  Министерството  на  финансите  и  да 

упълномощим  госпожа  Златарева  да  подпише  за  ръководител  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Имате думата, колеги.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: След като има несъгласни, до четвъртък 

да  се  даде  срок  за  запознаване  и  колегите  Матева  и  Нейкова  да 

попълнят въпросника.

РОСИЦА МАТЕВА: След като се говори на микрофон, ще 

бъде отговорено на микрофон, госпожо Златарева. Не може колегата 

Грозева поради личното й нежелание да се запознава с документи и 
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поради нашето желание документите, които излизат от Централната 

избирателна комисия да бъдат правилно попълнени и да отговарят 

на законовите изисквания и на това, което е свършено в Централната 

избирателна комисия, да си прехвърляме по този начин топката.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  предлагам да 

гласуваме тези документи, които са изготвени, с оглед на срока, за 

да  бъдем  изрядни  към  Министерството  на  финансите  и  за 

следващите  пъти  да  направим  сериозен  коментар  на 

администрацията  да  не  бъде  в  последния  срок,  за  да  може да  се 

обсъжда и да се анализира.

Който  е  съгласен  с  така  попълнените  таблици,  моля  да 

гласува.

Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Румен Цачев,  Таня Цанева); против – 2 (Камелия Нейкова, Росица 

Матева).

Продължете  доклада  си  по  следващата  точка,  госпожо 

Солакова.

Точка  12.  11.  Докладна  записка  относно  предоставяне  на 

доклад  за  състоянието  на  системите  за  финансово  управление  и 

контрол на Министерството на финансите.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, другата докладна записка е 

отново  свързана  със  законово  определен  срок  за  предоставяне  на 

информация от Централната избирателна комисия в качеството на 

възложител  по Закона за  обществените  поръчки.  Това е  докладна 

записка от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-12 от 31 март 2015 г. 

с приложена обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от Закона за 

обществените поръчки. Тази разпоредба изисква до 31 март на всяка 

година,  следваща  отчетната,  възложителят  да  изпраща  обобщена 

информация  по  образец,  утвърден  от  изпълнителния  директор  на 

Агенцията за обществени поръчки,  за всички разходвани средства 
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във връзка с обществени поръчки, съответно по посочените точки в 

разпоредбата.

Информацията  е  изготвена.  Имаме  протоколно  решение  за 

упълномощаване  на  господин  Николай  Желязков,  главен 

юрисконсулт в директора на дирекция „Администрация” към ЦИК 

за  лице за контакти.  Той е изготвил тази справка.  Всъщност тя е 

изготвена от него и от Силвия Грозданова като главен счетоводител, 

тъй  като  е  предоставена  от  счетоводството  информация  относно 

размера  на  разходваните  средства  за  обществените  поръчки  за 

доставки и услуги поотделно.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  моля 

запознайте  се  с  докладната  записка  във  връзка  със  Закона  за 

обществените поръчки и Комисията.

Колеги, който е съгласен да се одобри тази таблица, която ще 

се изпрати на Агенцията за обществени поръчки, моля да гласува.

Гласували  11   членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,   Таня  Цанева);  

против – 1 (Росица Матева).

Давам  думата  за  точка  „Разни”,  ако  има  такива.  Господин 

Христов, заповядайте.

Точка 13. Разни.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам само да кажа на колегите, 

че  в  сайта  съм  качил  преди  малко  един  файл,  който  се  нарича 

„ГРАО-15.03.2015 г.”  Това  е  справка  за  всички населени места  и 

всички общини в България  към 15 март с  броя н населението по 

постоянен адрес, по настоящ адрес или с двата адреса заедно. Така 

че на всяко 15-то число „ГРАО” дава това нещо. Последната справка 

е качена, ще ви даде много информация.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Ако  нямаме  други 

въпроси, закривам днешното редовно заседание. Следващото зае е в 
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четвъртък от 11 ч., а от 9,30 ч. имаме презентация на електронното 

гласуване от  фирмата,  която  поканихме  и  й  обещахме  час  и 

половина да имаме презентация.

Моля, заповядайте на презентация на програма за електронно 

гласуване.

Закривам днешното заседание.

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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