
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 195

На  21  май  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 работни групи в ЦИК.

Докладва: Росица Матева

2.  Искане за  изплащане на  възнаграждение  от  Общинската 

избирателна комисия – Тунджа.

Докладва: Ерхан Чаушев

3.  Доклад по писмо от  Общинската избирателна комисия  - 

Горна Малина.

Докладва: Йорданка Ганчева

4. Доклад по жалба от Петко Петков.

Докладва:  Йорданка Ганчева

5. Проект на писмо относно прекратяване на договор за наем 

на недвижим имот.

Докладва: Йорданка Ганчева

6. Доклад относно трудов договор.

Докладва: Ивилина Алексиева

7.  Доклад  относно  организацията  на  пътуването  на  двама 

членове  на  ЦИК  като  наблюдатели в  парламентарните  избори  в 

Мексико.



Докладва: Александър Андреев

8. Доклади по писма.

Докладват: Ивайло Ивков,Румяна Сидерова,

Александър Андреев, Емануил Христов, Метин 

Сюлейман, Севинч Солакова,

Георги Баханов

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.    

ОТСЪСТВАХА: Маргарита  Златарева,   Мария Мусорлиева, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Севинч Солакова – секретар на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, дневният ред е пред вас. Имате ли предложения за 

допълнения към така предложения дневен ред? Заповядайте, колега 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо  председател, 

моля  в  дневния  ред  да  бъде  включен  проект  на  писмо  относно 

прекратяване на договор за наем. И моля, ако може, докладите ми да 

бъдат един след друг.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест нова точка 4.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И да включите доклад по писмо от 

Общинската  избирателна  комисия –  Горна  Малина,  по  молба  на 

госпожа  Бойкинова,  която  е  в  отпуск.  Това  е  писмо-отговор  на 

писмо  от  Централната  избирателна  комисия.  А  тъй  като  е  в 

систематична връзка с точката доклад по жалба от Петков, ще ви 

помоля да бъде преди нея.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест това е нова точка 3. 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаема госпожо председател, 

моля да включите като точка доклад във връзка с организацията на 

пътуването на двама членове на Централната избирателна комисия в 

Мексико като наблюдатели.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  го  преди 

доклади по писма, колега Андреев.

Колеги, други предложения? Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да ме включите в доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Баханов. 

Други предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

позволете  ми  да  оповестя  причините  за  отсъствие.  Колегата 

Мусорлиева,  колегата  Бойкинова,  колегата  Нейкова и  колегата 

Пенев отсъстват,  ползвайки своя годишен отпуск. Колегата Томов 

продължава да е болен. Колегата Цанева ще закъснее за  заседание, 

обади  ми  се,  поради  личен  ангажимент.  Колегата  Златарева е  на 

лекции. Колегата Солакова също ще закъснее поради лична причина.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Матева.
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Точка 1. Проект на решение относно работни групи в ЦИК.

РОСИЦА  МАТЕВА: Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа е проектът на решение за изменение на наше Решение № 8, 

което е изменено и допълнено с Решение № 22 и № 250 от  2014 г. 

Проектът ви беше изпратен вчера по  електронната поща, за да се 

запознаете.  Промяната,  която  има  от  текста,  който  ви  е  изпратен 

вчера, е в Работна група 1.7. – Разяснителна кампания, където като 

член  съм  включила  колегата  Йорданка  Ганчева  и  евентуално  за 

ръководител на работната група.

И още нещо да отбележа, в Работна група 1.14. е нанесена 

промяна – тя вече да се казва Работна група по взаимодействие с 

Обществения съвет и неправителствени организации, тъй като той 

вече е създаден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък уточнихме, че в т.  5 думата „експерименталното” отпада. 

Други  предложения?  Не  виждам  желаещи  да  участват  в 

разискванията. 

Който е съгласен с така предложения ни проект за решение 

ведно с допълненията, направени в зала, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Колеги, това е Решение № 1486.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред – искане 

за  изплащане  на  възнаграждение  от  Общинската  избирателна 

комисия – Тунджа. Заповядайте, колега Чаушев.

Точка 2.  Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Тунджа.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с  вх. № МИ-15-160 от 

15 май 2015 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 
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от  Общинската  избирателна  комисия –  Тунджа,  за  проведено 

заседание на 13 май  2015 г., на което са присъствали:  председател, 

заместник-председател,  секретар и 13 члена.  На това заседание са 

освободили общински съветник и са назначили друг от съответната 

кандидатска листа на БСП, поради което аз на основание чл. 458 от 

Изборния кодекс ви предлагам да им изплатим възнаграждение за 

проведеното заседание от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

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

предложение за  изплащане на възнаграждение  на ОИК – Тунджа, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Колеги,  продължаваме  със  следващите  три  доклада  на 

колегата Ганчева. Заповядайте, колега Ганчева.

Точка  3.  Доклад  по  писмо  от  Общинската  избирателна 

комисия – Горна Малина.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  на  първо  място  ще  ви 

докладвам писмо, което е разпределено на колегата  Бойкинова и е 

по преписка, по която тя е работила дълго време. То е с вх. № МИ-

15-156 от 13 май 2015 г. и качено във вътрешната мрежа на 19 май 

2015  г. Писмото  е  от  Общинската  избирателна  комисия –  Горна 

Малина,  и  е  писмо-отговор  във  връзка  с  наше  изходящо  писмо 

относно (доколкото аз разбрах от преписката, която е обемна и се 

запознах вчера) сигнал, който Централната избирателна комисия е 

препратила по компетентност на  Общинската избирателна комисия 

– Горна Малина. Сигналът е от лицето Петко Петков, че кметът на с. 

Априлово,  Атанас  Велинов  Владов,  е  вписан  като  член  на 

Управителния съвет на ЗКПУ „Съгласие”. С това той счита, че има 
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нарушение  на  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация. 

Доколкото  се  разбира  от  отговора  на  Общинската 

избирателна комисия – Горна Малина, те са предприели действия, 

изискали са различни справки, събирали са се на заседания. Нашето 

изходящо писмо е  бил с  оглед  да  предприемат  действия  и  да  ни 

уведомят  за  тези  действия.  Няма  да  ви  чета  писмото,  то  е  доста 

дълго. Дават ни правно обосновано становище по отношение на това 

защо  все  още  нямат  решение  по  казуса,  за  който  са  били 

сигнализирани.  Предпоследният  пасаж от писмото е  относно това 

защо те не си обявяват решенията на сайта на комисията.

Аз  ви  го  докладвам  и  по  молба  на  докладчика,  и  по  мое 

разбиране в настоящия момент за сведение. Но след малко ще ви 

моля  да  го  прецизираме  и  с  оглед  доклада  ми  по  жалбата  и  да 

преценим дали ще предприемем някакви действия по отношение на 

него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля запознайте се с писмото, получено с вх. № МИ-15-156 

от  13  май  2015  г.,  качено  е,  както  колегата  докладчик  каза,  във 

вътрешната мрежа на 19 май.

Продължете със следващия доклад, колега Ганчева.

Точка 4. Доклад по жалба от Петко Петков.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  следващият  ми  доклад, 

който помолих да  следва точката, която докладвах преди малко, е 

документ, който е  с  вх.  № ЦИК-11-11 от 20 май  2015 г.,  който е 

наименуван от лицето, което е депозирало същия пред Централната 

избирателна  комисия  Петко  Маринов  Петков  като  тъжба. 

Същевременно обаче, видно от начина на изписване в горния десен 

ъгъл,  става  въпрос  очевидно  за  документ,  който  той  изпраща  до 

Административен  съд  –  София-област  чрез  Централната 

избирателна комисия. 
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Аз изчетох документа няколко пъти, опитвайки се да разчета 

това,  което е  изписано.  За мен лично от правна гледна точка той 

носи някакви реквизити на  жалба, но не става ясно какво точно се 

обжалване, няма ясен петитум. Общо взето по мое мнение съдържа 

хаотични и несистематизирани изложения, твърдения за наличие на 

престъпление. Дори има пасаж, който съдържа изречение, в което аз 

не  можах  да  намеря  смисъл,  относно  министър-председателя  на 

Република България. Има изброени приложения.

Общият поглед върху така наречената тъжба от лицето Петко 

Петков  е,  че  отново  сочи  сигнала,  който  е  инициирал 

административното  производство  по  отношение на  предния  ми 

доклад.

Колеги, аз нямам изписан проект на придружително писмо до 

Административен съд – София-област, но тъй като лицето, което е 

депозирало документа, изрично е посочило този съд, предлагам да 

изпратим този  документ  в  Административен  съд  –  София-област, 

или без да даваме никакво становище, или може би да направим още 

сега  възражение  за  подсъдност  по  смисъла  на  чл.  133  от 

Административно-процесуалния  кодекс.  Освен  това  примерно  да 

изложим съображения относно това, че не става ясно какво точно се 

обжалва, кой акт, какви са основанията. По този начин е нарушено и 

правото на защита на Централната избирателна комисия, ако става 

въпрос за някакъв акт на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля, запознайте се с документа, наречен тъжба. Въпросът, 

който стои пред нас, е да го препратим или да го препратим, като 

изразим становище.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз подкрепям предложението на 

колегата Ганчева във връзка с това, че жалбата или тъжбата, както 

той  го  е  нарекъл,  е  адресирана  към  Административния  съд  и 

следователно  Административният  съд  е  този,  който  трябва  да  се 
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произнесе  дали е  компетентен или не  да  разгледа и съответно да 

образува делото.

Считам, че в случая обаче не би следвало ние да изпращаме 

становище  на  Централната  избирателна  комисия  по  същество  на 

самата  жалба,  тъй  като  не  виждам  по  какъв  начин  са  засегнати 

включително и нашата защита. В случая се изтъква, че този кмет е 

участник  и  в  някаква  кооперация.  Тоест  ако  има  някаква 

несъвместимост, преценката е на Общинската избирателна комисия, 

а не на нас и не сме ние в случая тези, които би следвало да бъдем 

сезирани.  Затова  считам,  че  трябва  само  да  го  изпратим  по 

компетентност и оттам нататък вече Административният съд да си 

конституира  страните,  които  счита,  че  е  правилно  да  участват  в 

процеса, ако такъв има.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  подкрепям  казаното  от  колегата 

Андреев, само ще допълня, че ако Административният съд прецени, 

че следва да разглежда тази жалба и ни конституира като страна, ще 

ни даде възможност да изразим становище по жалбата и тогава вече 

ние ще го изразим.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  аз  приемам.  Затова  дадох 

двата варианта алтернативно и казах да помислим. Аз също съм на 

мнение,  че  би  следвало  само  да  препратим  с  оглед  на  това,  че 

(извинявам се за израза)  сме като пощенска кутия.  И съдът да си 

прецени дали му е подсъдно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждам,  че 

постигнахме общо съгласие. Препраща се, без да е необходимо да 

изразяваме становище.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С едно придружително писмо само 

ще препратим тъжбата ведно с приложенията й.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега,  продължете със 

следващия си доклад.
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Точка 5.  Проект на писмо относно прекратяване на договор 

за наем на недвижим имот.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект  на  писмо,  което  всъщност  обективира  предизвестие  за 

прекратяване  на  сключен  от  Централната  избирателна  комисия 

договор за наем на недвижим имот № 3. Това е договор за наем на 

колегата Метин Сюлейман. Доколкото разбрах, за него е отпаднало 

основанието да ползва такъв имот. 

Писмото всъщност  е  предизвестие,  което  е  стандартно: На 

основание   т.  12.2.  от  договора,  която  гласи,  че  действието  на 

договора се прекратява с едностранно едномесечно предизвестие от 

всяка от страните. Аз бих допълнила като докладчик, че в случай че 

Централната избирателна комисия приеме това писмо, да гласуваме 

с  протоколно решение и колегата Сюлейман да си заплати всички 

текущи разходи към датата на освобождаване на недвижимия имот и 

съответно прекратяване на договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направените две предложения, моля 

да гласува.

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

Севинч  Солакова,   Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред за 

днешното заседание.

Точка 6. Доклад относно трудов договор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във вътрешната 

мрежа има папка с моите инициали, моля да отворите тази папка. В 

нея има писмо с вх. № ЦИК-99-151, моля да го погледнете. Колеги, с 

вх. № ЦИК-99-151 от 20 май 2015 г. Теодора Балтова, на длъжност 

асистент, подпомагащ дейността на председателя на ЦИК, отправя 
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молба да бъде прекратено трудовото й правоотношение, считано от 

15 май 2015 г., по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 

от Кодекса на труда. Причините за това са от личен характер.

След  тази  молба  виждате  кратък  отчет,  който  госпожа 

Теодора Балтова е написала  за извършената до този момент от нея 

работа като асистент, подпомагащ дейността на председателя.

Във  връзка  с  тази  молба,  колеги,  аз  ви  предлагам  да 

удовлетворим молбата и да прекратим трудовото правоотношение, 

считано от посочената дата и на посоченото основание.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Колеги,  за  да  осигуря  безпроблемното  продължаване  на 

функциите на асистент, който подпомага председателя, ви предлагам 

на внимание друго лице, което да заеме тази длъжност. Можете да 

видите  автобиографията  на  дамата  във  вътрешната  мрежа. 

Предлагам  ви  да  сключим трудов  договор  със  срок  за  изпитване 

шест  месеца  в  полза  на  работодателя,  при  същите  условия,  при 

които  беше  назначен  и  асистентът,  с  който  току-що  взехме 

протоколно  решение  да  прекратим  трудовия  договор,  с  Дейзи 

Христанова  Стоянова.  Можете  да  се  запознаете  с  нейното 

образование и професионална реализация. Личните ми впечатления, 

след като се запознах с госпожа Стоянова, са, че тя има ориентация в 

действия  в  отговорни  органи  с  компетентност  по  отношение   на 

изборен  процес,  което  смятам,  че  би  подпомогнало  и 

взаимодействието на този асистент с мен като председател и с вас по 

повод изпълнение на моите задължения.

Във връзка с това, колеги, съм публикувала във вътрешната 

мрежа трудовия договор на Теодора Балтова и проекта на трудов 
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договор с госпожа Стоянова. Както ще видите, проектът на трудов 

договор по нищо не се различава от трудовия договор, който взехме 

решение да прекратим. Единствено не е  поставена номерацията и 

данните за госпожа Дейзи Стоянова и датата, на която тя да постъпи 

на работа.

Колеги, откривам разискванията по така направеното от мен 

предложение. Не виждам желаещи да участват в разискванията.

Подлагам на гласуване сключването на трудов договор при 

условията,  които  са  посочени –  при  същите  условия,  със  същото 

възнаграждение, с госпожа Дейзи Христанова Стоянова, считано от 

25 май 2015 г. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

 Продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте, колега 

Андреев.

Точка 7. Доклад във връзка с организацията на пътуването на 

двама членове на ЦИК като наблюдатели в парламентарните избори 

в Мексико.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  бих искал да 

докладвам развитието във връзка с организацията на пътуването на 

двамата членове на Централната избирателна комисия в Мексико по 

покана на Централната избирателна комисия на Мексико да участват 

като наблюдатели на 7 юни в предстоящите парламентарни избори в 

Мексико.

Във  връзка  с  предходните  доклади,  които  съм  внасял  в 

заседание  на  Централната  избирателна  комисия,  ако  си  спомняте, 

националният изборен орган на Мексико беше приел евентуално да 

поеме  разноските  за  един  от  двамата  наблюдатели,  които  ще 
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пътуват,  свързано  с  поканата,  която  беше  отправена.  Посочиха 

конкретен хотел, в който ще бъдат настанени всички международни 

наблюдатели.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Андреев, простете 

че  ви  прекъсвам,  само  да  ви  допълня,  по  мои  спомени,  когато 

получихме  поканата  нямаше  такава  информация  и  впоследствие 

вече с втори доклад вие докладвахте това.

Моля, продължете.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да,  посочиха  хотел,  в  който 

следва да бъдат настанени международните наблюдатели, с оглед и, 

ако  мога  така  да  го  нарека,  криминогенната  обстановка, 

възможността от евентуален риск по отношение на международните 

наблюдатели.

Ние се свързахме с хотела за запазването на място в същия 

хотел и за втория член, който ще пътува, тъй като все пак групата на 

наблюдателите  от  България  би  следвало  да  бъде  на  едно  и  също 

място, компактна, а не да бъдат разделени в различни хотели, още 

повече и с оглед сигурност.

Независимо  от  поканата  за  поемането  на  разноските,  в 

някаква степен, може би с оглед и разстоянието, и натовареността в 

предстоящия  активен  период,  който  има  техният  национален 

изборен институт, някъде се прекъсна връзката и ние не получаваме 

обратна информация във връзка със запазването на хотелските стаи 

и  във  връзка  с  програмата,  която  ще  имат  международните 

наблюдатели.

Казвам всичко това като предисловие, защото се оказа, че в 

хотел „Радисън” няма места и е запазена само една от стаите, която е 

за мен. По отношение на колегата Пенев се оказа, че има опасност да 

не може да бъде запазена  стая.  Второ,  „Радисън” даде една цена, 

която  е  много  по-висока  от  тази,  която  ние  тук  чрез  българска 

агенция успяхме да постигнем – те дадоха 1300 долара като цена за 

нощувки за един член за петте дни без закуска.
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В  тази  връзка  моето  предложение  е,  тъй  като  получихме 

информация  за  цените  на  нощувка,  които  би  могла  Централната 

избирателна комисия да получи от българска туристическа агенция 

и да получим ваучер, тоест да се заплати и да имаме и оправдателни 

разходни  документи,  които  да  оправдаят  разхода  за  нощувки,  то 

цената със закуска е 792 евро за петте дена за един човек. Цената 

само за нощувка е 621 евро. В сравнение с това, което те предлагат, 

цената е доста по-ниска, тъй като в момента доларът е 1.72, тоест 

приблизително колкото еврото

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Доколкото  разбирам,  резюмирам,  когато гласувахме решението за 

изпращане, ние гласувахме това решение заедно с всички разноски. 

Впоследствие  обаче  информацията,  която  получихме  и  вие  я 

докладвахте, беше, че една част от разноските ще се поемат. Сега 

разбирам, че те трудно биха се поели, а пък  офертата, която ни се 

предоставя,  е  по-висока  от  тази,  която  ние  бихме  могли  да 

договорим, така че е логично. Но искам да попитам нещо. Има ли от 

администрацията становище за наличие на тези суми и възможност 

ние да заплатим?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да.  По  моя  молба  е  направена 

справка  от  директора  на  дирекция  „Администрация”,  изготвена  и 

подписана  от  нашия  главен  счетоводител,  че  има  достатъчни 

средства за  покриването на командировките до Мексико на двама 

членове на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега.  Това 

доуточнение беше необходимо.

Колеги, имаме ли коментари?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка моето предложение 

е да се покрият разноските за двамата членове оттук и съответно ние 

да си получим ваучерите и да пътуваме спокойно, без да има каквото 

и да било притеснение.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Какво стана с резервацията, която вече 

е направена?
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  момента  ние  сме  направили 

резервация само на мое име. По отношение на колегата Пенев обаче 

не  се  знае  въобще  дали  ще  има  място  и  може  да  се  окаже  като 

пристигне, че няма къде да отседне.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с направеното предложение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам нашата администрация да 

изпрати писмо до централния изборен орган на Мексико и да им 

изпратим разноските по едната стая съгласно тяхното писмо да ни 

бъдат възстановени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 7  (Ивилина Алексиева,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман  

Румен Цачев, Румяна Сидерова);  против - 5  (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Емануил  Христов,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева).

Колеги, не се приема това предложение.

Заповядайте, за отрицателен вот, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  изразявам  лично  мнение, 

колкото и да сме добре настроени днес, виждам всички сме в добро 

настроение, мисля, че става въпрос за много високо ниво и сериозни 

неща. Господин Ивков, вашето предложение ми се струва, че беше 

малко шега между електоралните бодита.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  за  лично 

обяснение, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Макар  и  да  не  съм  със  сериозна  и 

намръщена физиономия, ви уверявам, колега Ганчева, че осъзнавам 
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отговорността на позицията си и на изказванията си всеки път, като 

ги правя.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Във  връзка  с  доклада. 

Командировъчните, които са признати като нощувки, в случая, тъй 

като  е  посочен  хотел  от  тях,  в  който  ще  бъдат  настанени 

международните  наблюдатели,  с  оглед  условията,  при  които  се 

настанявам, считам, че попадаме под изключението, което да докаже 

разхода. Това е с оглед финансовата целесъобразност на този разход, 

който ще бъде извършен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  беше 

важно за протокола, колега. Приключихме с тази процедура.

Продължаваме  със  следваща  точка  –  доклади  по  писма. 

Първи докладчик е колегата Ивков.  

Точка 8. Доклади по писма.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  Районна  прокуратура  – 

Благоевград,  с  вх.  № ЕП-09-70  от  8  май  2015  г.  Запознах  ви  на 

заседанието преди няколко дни. Само ви припомням, това е дългото 

писание от Районна прокуратура – Благоевград, за проблема с това, 

че много лица в нарушение на закона са регистрирани на един и 

същи  адрес  и  искат  да  постановим  решение,  за  да  могат  да  се 

снабдят с копие от избирателните списъци в селата Падеш, Покром, 

Никрилци,  Бело поле,  Логодаш и изброените  секции в  писмото в 

Благоевград.

Пред вас е отговорът, който даваме, след като го докладвах и 

беше качен във вътрешната мрежа преди няколко заседания.

Следващият ми доклад е по писмо с наш вх. № НС-04-02-41 

от 29 април 2015 г. до Пето районно управление. Тук с една дама си 

водим  кореспонденция.  Преди  това  сме  дали  отговор,  дали  сме 

всички  налични  данни,  които  имаме.  Благодарение  на  колегата 

Сидерова аз даже й написах, че лицето има избирателни права, тъй 

като  при  нея  имаше  справка  за  това.  Посъветвахме  я  за  другите 

въпроси  в  точки  4  и  5  от  първото  й  писмо  да  се  обърне  към 
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районната администрация. Не зная защо отново имаме писмо с един 

ултимативен тон, в което вече не ни пита за датата на изборите, но 

ни казва, че срокът за изпълнение е до 10 май и не сме отговорили на 

еди-какви си въпроси и чака отговор от нас.

Ние  пак  обясняваме,  че  добросъвестно  сме  й  дали  цялата 

налична  информация,  а  за  другата  да  се  обърне  към  районна 

администрация – Подуяне (в случай че наистина иска да я получи).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Напиши й в писмото, че трябва да се 

обърне  към областния управител на  София-град,  за  да  се  изискат 

документите,  които  са  за  гласуване  в  страната.  Защото  той  със 

заповед определя помещенията и лицата, които отговарят.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В първото и във второто писмо, колега, 

сме описали, че областният управител на основание чл. 287, ал. 8, 

определя помещението, но тъй като те се намират на територията на 

„Подуяне”,  и  в  първото  писмо  се  казали  да  се  обърнат  към 

администрацията на район „Подуяне”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Но  помещенията  от  европейските 

избори и от изборите от октомври месец се намират на територията 

на район „Панчарево” в една сграда.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно така, ние дори знаем коя е.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Просто  я  насочи,  че  трябва  да  се 

обърне,  както вече  сме казали,  към областния управител,  който е 

определил помещенията и лицата, които отговарят. И толкова!

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Ние  сме  писали:  „Още  веднъж  ви 

обръщаме  внимание,  че  Централната  избирателна  комисия  не 

назначава  секционните избирателни комисии, а  само съставите  на 

районните избирателни комисии. Изборните книжа се съхраняват в 

помещения,  определени  от  областния  управител.  Поради  горното 

въпросите,  съдържащи  се  в  писмото  ви,  следва  да  отнесете  към 

районна администрация „Подуяне”. Да добавя ли все пак „или към 

областния управител” или само към областната управа искате?
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Въпросите за съставите на комисиите 

–  към  районната  администрация,  а  за  книжата  –  към  областния 

управител.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Добре,  ще  добавя.  „Поради  горното 

въпросите  следва  да  отнесете  към  районна  администрация 

„Подуяне” и към областния управител на област София-град”.  Така 

добре ли е?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря за поправката. 

И  третото  писмо  е  от  Областна  дирекция  на  МВР  – 

Кюстендил, Районно управление на МВР – Дупница, наш вх. № ЕП-

04-02-174 от 29 април 2015 г. Малко се позабавих, защото писмата 

са ми разпределени докато бяхме на обучението в Лондон, след това 

бях на  дело,  а  миналото заседание  прекъсна  преди да  мога  да  ги 

докладва. Обяснявам защо сме се позабавили със срока за отговор.

Тук даваме стандартен отговор. След направената проверка с 

администрацията на Централната избирателна комисия установихме, 

че това лице не фигурира и в двата списъка. Аз говорих с колеги, 

питат ни подавала ли е заявление по чл.  16, ал. 1, гласувала ли е 

повече от един път. Не е гласувала повече от един път. Питат къде 

упражнява правото си. Не отговаряме къде упражнява правото си, не 

считам, че е от нашата компетентност, а мисля, че този отговор е 

задоволителен. Ако не, ще получим ново писмо и ще видим тогава 

дали да издирваме тези обстоятелства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги? Не виждам коментари.

Който е съгласен с така предложените ни отговори ведно с 

допълненията, направени в зала, моля да гласува.

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

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

Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).    
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Продължаваме със  следващ  докладчик.  Заповядайте, колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Групирала  съм  писмата,  защото 

отново  една  голяма  част  от  исканията  са  от  Кюстендил,  част  от 

Кърджали и от други окръжни дирекции на МВР или прокуратури.

Първо ще ви докладвам наличието на 12 постановления за 

отказ за образуване на наказателно производство, тъй като не се е 

установило лицата да са извършили престъпление по смисъла на чл. 

168 от Изборния кодекс. Това са преписки с входящи номера 97, 96, 

95,98, 100, 102, 99, 109, 108, 107, 104 и 94, получени в периода от 15 

до  19  май  2015  г. Различни  са  основанията,  ще  изразя  само 

съжалението  си,  че  Районна  прокуратура –  София,  когато  е 

извършила проверка по  отношение на сигнал за  гласуване на едно 

лице в секция в Кралство Испания, в Памплона,  се е установило по 

време на проверката, че в секцията не е бил създаден необходимият 

ред.  Не се е  водил както трябва избирателният списък и е  имало 

случаи – не единичен случай, а случаи, когато лица са забравили да 

се подпишат в списъка, връщани са да се подпишат, поради това че 

лицата са имали контакти. Затова при следващи избори, на които ще 

има  секции  извън  страната,  ние  трябва  да  обърнем  внимание. 

Именно поради това че не са водени изрядно изборните документи и 

липсата на адрес на лицето, за което се иска проверка извън страната 

и  невъзможност  да  се  направи  почеркова  експертиза,  е  направен 

отказ за образуване на досъдебно производство.

В  останалите  случаи  се  е  установило,  че  не  е  налице 

извършено престъпление.

Това е за сведение.

Пристигнали са 23 преписки (няма да изброявам входящите 

номера), всички те са от 18 май, от  Областна дирекция на МВР – 

Кюстендил,  с  искане  по  отношение на  конкретни  лица,  които  са 

гласували в секциите в Битоля и в Скопие, да им изпратим заверени 

копия от избирателния списък със  страницата,  на която фигурира 

лицето, и  декларацията по чл.  32. Писмото, с което отговаряме,  е 
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стандартно: че им изпращаме тези документи. Но тъй като се касае 

за отделни преписки, се пишат отделни писма. Само за една от тези 

преписки  при  направеното  от  администрацията  проучване  по 

книжата  се  е  установило,  че  то  не  фигурира  в  списъците  на  ГД 

„ГРАО” и писмото ще е със съответстващия текст. Това е другият 

тип стандартно писмо, когато не откриваме лицата в списъците на 

ГД „ГРАО”. Това е преписка № 409.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги? Подлагам анблок на гласуване 22 стандартни писма. Който 

е съгласен, моля да гласува.

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

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

Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Подлагам на гласуване едно писмо по отношение на лицето, 

което не фигурира в списъка. Който е съгласен, моля да гласува.

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).  

Продължете, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Подобно  ми  е  предложението  и  за 

останалите  постъпили  преписки  с  дата  18  май  от  Районно 

управление  на  МВР  –  Горна  Оряховица,  Велико  Търново,  от 

Кърджали, Пазарджик, които са с подобни искания за представяне 

на документи – да им изпратим книжата. А там, където в исканията 

има изискване на оригинал на избирателния списък, предлагам да 

добавим  и  текста  в  тези  писма,  че  не  можем  да  им  изпратим 

оригинала, а на място трябва да дойде назначеното от тях лице да 

работи  по  избирателния  списък.  Както  отговаряме,  когато  се 

изискват и избирателни списъци от общинските администрации.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с направеното предложение, моля да гласува.
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Гласували  13  членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

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

Сидерова).    

РУМЯНА СИДЕРОВА: С входящи номера  от  18 и  20 май 

2015 г. имаме няколко искания,  касаещи списъци на  секционните 

избирателни  комисии  в  страната.  Там  изпращаме  стандартния 

отговор,  че  следва  да  се  изискат  от  съответната  общинска 

администрация,  която  ги  съхранява  в  помещения,  определени със 

заповед на областния управител.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този отговор на посочените писма, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

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

Сидерова).    

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме постъпили с дата 11 май и 13 

май  искания  от  Районно  управление на  МВР  –  Асеновград,  за 

предоставяне  на  имена  и  адреси  на  членове  на  секционни 

избирателни комисии № 166 и 150 извън страната. Писмото ще бъде 

стандартно с приложение извлечение от решението за назначаване и 

тези данни, които имаме при нас в папката, ако има предложения на 

политическите партии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с такъв отговор, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

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

Сидерова).    
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Продължаваме със  следващ докладчик –  колегата  Андреев. 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

писмо от Министерството на външните работи с вх. № ЕП-04-01-4 

от  7  май  2015  г.,  с  което  ни  е  препратено  писмо  от  Областна 

дирекция  на  МВР  –  Варна,  отдел  „Икономическа  полиция”.  С 

писмото искат информация по отношение на състава на секционната 

избирателна  комисия,  която  е  назначена  с  наше  решение  в 

Обединените арабски емирства, Дубай, както и данни относно едно 

лице, което е упражнило правото си на глас в Дубай.

Изготвил съм писмо, което е качено във вътрешната мрежа, с 

което отговаряме директно на Областна дирекция на МВР – Варна, с 

оглед обстоятелството да не се препраща информацията и да се бави, 

а да може разследващите органи да си извършат своите процесуални 

действия.  Към  писмото  прилагаме  препис-извлечение  от  нашето 

Решение  №  337-ЕП  от  10  май  2014  г.,  с  което  е  назначена 

секционната избирателна комисия в Дубай,  както и са приложени 

копията  от  декларацията  по  чл.  33,  ал.  2  от  Изборния  кодекс, 

подписана от лицето, и заверено копие от списъка на лицата, които 

са гласували в съответната секция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  отговор,  моля  да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  писмо  с  вх.  №  ЕП-04-02-156  от  24  април  2015  г. от 

Областна дирекция на МВР – Кърджали, във връзка с информация, 

която се изисква за едно лице, гласувало в изборите за Европейския 

парламент, проведени на 25 май 2014 г., къде е гласувало.
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Аз съм изготвил проект на писмо, с което отговаряме, както и 

уточняваме, че оригиналните избирателни списъци, които Областна 

дирекция  на  МВР  изисква  от  нас,  се  съдържат  в  общинската 

администрация – Кърджали, и следва да бъдат изискани съответните 

копия от тях по реда на нашето Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. 

Проектът на отговор е качен във вътрешната мрежа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам ви писмо, постъпило с 

вх. № ЕП-04-02-149 от 27 април  2015 г. от  Областна дирекция на 

МВР – Смолян, Районно управление – Девин, във връзка с проверка, 

която се извършва по  отношение на едно лице дали то е гласувало 

без да има такова право или повече от един път. Лицето не фигурира 

в списъка на ГД „ГРАО”, който ни е изпратен. В тази връзка аз съм 

изготвил  проект  на  писмо,  с  което  отговаряме,  че  лицето  не 

фигурира в списъците на ГД „ГРАО”.  Проектът на писмо също е 

качен във вътрешната мрежа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари? 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-22-16 от 13 май 

2015 г. от господин Пламен Велев, който е от Враца и желае да се 

кандидатира  като  независим  общински  съветник  в  предстоящите 

местни избори през 2015 г. Питанията му са свързани с това от кой 
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месец инициативният комитет може да започне да събира нужните 

подписи за представяне пред РИК (в случай се е объркал, не е РИК, а 

ОИК) и пита можем ли да му изпратим примерна бланка за събиране 

на подписите.

Аз  съм  подготвил  един  отговор,  който  е  във  вътрешната 

мрежа, с който отговарям,  че текстовете на закона установяват от 

кой  момент  се  назначава  ОИК,  от  кой  момент  се  вписват 

инициативните комитети и следователно от кой момент би могло да 

се  подават  от  независимия  кандидат  документите  за  регистрация, 

както и че книжата са публикувани в „Държавен вестник”, като ще 

посоча в кой брой на „Държавен вестник” бяха публикувани, или на 

страницата на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Който е съгласен с така предложения проект на отговор, 

моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова; против 

– 1 (Ивилина Алексиева).    

Колеги, обяснение на отрицателен вот. Считам, че трябваше 

да посочим по-конкретно на господин Велев кои от изборните книжа 

за  произвеждането  на  изборите  са  релевантни  към  поставения  от 

него въпрос.

Продължаваме  със  следващ  доклад.  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Постъпило е по имейл с  вх.  № 

ЦИК-00-480 от 19 май 2015 г. запитване от Емилия Милчева, която е 

записана като главен редактор на УУ.рипорт.бг. В писмото ни пише, 

че има сигнал от студент от чужбина, че има призовка от МВР по чл. 

69, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи заради 

дело, заведено от Централната избирателна комисия. „Разбрахме, че 

водите и други такива дела. Въпросът ни е защо? Каква е причината? 
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Въпросният  студент е  гласувал на  евроизборите без  какъвто и да 

било проблем, както и други хора, гласували на евровота.”

Аз  не  съм  подготвил  отговор,  но  мисля  да  отговоря,  че 

Централната избирателна комисия не води дела и че следва да се 

обърне  към  съответния  компетентен  орган,  който  е  призовал 

студента, за да може да получат повече информация. Ако приемете 

това да е отговорът, да се гласува. Ако не, ще го подготвя и ще го 

внеса като отговор в зала.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Остава 

за  сведение.  За  днес  бяхме  информирани.  Виждам,  че  постигаме 

съгласие по  отношение на отговора. Колегата Андреев ще изготви 

отговор и тогава ще го гласуваме.

Продължете, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпили писма както следва. С вх. № ЦИК-07-38 от 8 май 2015 г. е 

поканата, която получихме от Република Хърватска за изпращане на 

наблюдатели по линия на Асоциацията на избирателните комисии от 

Централна и Източна Европа. Изборите ще се произведат на 31 май 

2015 г., в неделя. Срокът за регистрация е до 25 май 2015 г., като е 

приложен съответният формуляр към писмото. Аз го докладвах и 

при предходния ми доклад го оставихме за сведение с оглед да се 

вземе решение дали Централната избирателна комисия ще изпраща 

наблюдатели.  Ако  не  изпраща,  хубаво  е  все  пак  да  върнем  един 

отговор, че няма да изпратим наблюдатели за това събитие.

Лично  аз  мисля,  че  е  добре  да  бъде  изпратен  един 

представител,  тъй  като  това  е  по  линията  на  Асоциацията  на 

избирателните комисии от Централна и Източна Европа, в която ние 

сме членове и би следвало да имаме някаква активност.  Но както 

прецени Комисията.

Другото  предложение  е  да  благодарим  за  поканата  и  да 

изпратим писмо, че няма да можем да вземем участие.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега, 

Андреев.  Вие  направихте  алтернативно предложение.  Колеги,  тъй 
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като  днес  в  заседанието  не  присъстват  всички  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  може  би  би  било  добре  да 

прозвъним и да видим дали някой от тези членове има възможност с 

оглед и натовареността му като работа в Централната избирателна 

комисия,  да  присъства  като  наблюдател,  да  вземем  принципното 

решение дали при заявено желание ще изпратим представител. Ако 

не  –  да  вземем решение,  ако  няма  заявено  желание,  да  изпратим 

писмо, че не бихме могли да изпратим наблюдатели там.

В тази връзка, колеги, ви поставям принципния въпрос дали 

Централната избирателна комисия би желала по принцип да изпрати 

представители и какъв да бъде техният брой.

Колеги,  който  е  съгласен  при  наличие  на  възможност  и 

желание от колегите да вземем принципно решение да изпратим до 

двама представители, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

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

Сидерова).    

Колеги, ако няма възможност, ще напишем писмото.

Продължете, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

публикацията на актуална информация за Централната избирателна 

комисия  в  сайта  на  Асоциацията  на  централните  избирателни 

комисии от Централна и Източна Европа ни изпращат по имейл с вх. 

№ ЦИК-07-23  от  15  май  2015  г. отговор  с  благодарност,  че  сме 

превели  информацията  и  на  руски  език.  Същата  е  качена  на 

страницата на Асоциацията на централните избирателни комисии от 

Централна и Източна Европа. За сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

взетото решение за участие на Централната избирателна комисия в 

24-тата  годишна  конференция  на  Асоциацията  на  централните 
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избирателни комисии от Централна и Източна Европа, която ще се 

проведе в Кишинев, Молдова, ако си спомняте, гласувахме там да 

бъдат изпратени двама представители на Централната избирателна 

комисия, а именно колегата Сидерова и колегата Грозева, които да 

представляват  Централната  избирателна  комисия.  Изпратено  е 

допълнително писмо с вх.№ към вх. № ЦИК-07-40 от 18 мой 2015 г., 

с  което  генералният  секретар  моли,  ако  биха  могли  нашите 

представители  да  направят  изложение  пред  конференцията  във 

връзка с темите, които ще бъдат засегнати на конференцията.

Във връзка с това до 29 май биха искали да получат отговор 

дали приемаме, каква ще бъде темата, която ще бъде включена като 

доклад  и  тя  да  бъде  представена  на  английски  и  руски  език  в 

определен  формат  с  определен  брой  думи,  за  да  може  да  бъде 

публикувана. Срокът за получаване на статиите е 16 юни 2015 г.

Аз  като  докладчик  ще  предоставя  документите,  както  и 

поканата,  тъй  като  и  програмата  на  конференцията  вече  е 

приложена, на колегите, които да се запознаят и те да преценят дали 

и какъв да бъде докладът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз приемам. Ние с колегата Грозева 

сме обмислили темата. Темата е много повтаряне през тази година – 

осигуряване  на  равни права,  осигуряване  на  достъп  за  гласуване, 

равенството  на  гласа.  Като  от  пояснението,  което  е  дадено  в 

писмото, се разбира и тежестта на всеки един глас. 

Но  аз  ви  предлагам  ние  да  засегнем  нещо,  което  е  по-

разширено и по-добре развито при нас, отколкото в други изборни 

системи, а именно гласуването на такива групи избиратели, които по 

принцип  не  попадат  пряко  под  вижданията  на  примерно  хора  в 

неравностойно положение или някакви обременености, или някакви 

малцинства. Да засегнем създадените в българското законодателство 

възможности  за  гласуването  на  лица,  които  са  служебно  заети  в 

изборите, както и лицата, които са настанени в лечебни и здравни 
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заведения, в болници, родилни домове. И една друга особена група, 

на  която  не  се  обръща  внимание  –  поне  досега  на  форумите,  на 

които съм била – това са избиратели с високоотговорни професии, 

които в изборния ден се налага да изпълняват своите задължения, 

като лицата, работещи в Министерството на вътрешните работи и 

охраняващи избирателните  секции,  лекарите  и  другия  персонал  в 

лечебни  и  здравни  заведения  и  членовете  на  секционните 

избирателни комисии.

И другата тема, която може да се засегне и е свързана пак с 

равенството на глас,  а  те  имат и една подточка по това,  което са 

развивали  –  привличането  на  младите  избиратели,  създадените  с 

нашето  законодателство  възможности  лица,  които  са  ученици  и 

студенти редовно обучение, да гласуват там, където се обучават.

Предлагам  това  да  бъде  докладът  ни,  а  пък  като  влезе  в 

заседание, ще го видите и ще си кажете думата. Защото той и без 

това ще отива за превод на английски и на руски.

РОСИЦА  МАТЕВА: Въпросът  е  да  се  отговори,  че  ще 

участвате с доклад.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, ще участваме.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  като 

докладчик е да предоставя материалите в помощ на двамата колеги, 

които ще пътуват.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  благодаря  на 

докладчика. Разпределих към вас, колега Андреев, защото знаех, че 

тази  преписка  е  към  вас  и  нямах  информация  към  момента  на 

получаване  на  преписката  кои  са  лицата,  които  Централната 

избирателна комисия е определила.

Във връзка с поставения от едно от лицата въпрос – госпожа 

Сидерова,  наистина  благодаря  за  това,  че  тя  има  предварителна 

подготвеност.  Въпросът,  който  поставя,  както  аз  го  разбирам,  е, 

първо, ние дали бихме се съгласили, дали Централната избирателна 

комисия иска да участва с доклад, за да бъде положено това усилие 

да бъдат изготвени основните опорни точки на доклада.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  мисля,  че  когато 

Централната  избирателна  комисия  реши  да  се  вземе  участие  в 

международен  форум  и  след  това  пристигне  някаква 

кореспонденция  по  отношение  на  това  дали  има  или  няма 

възможност  за  доклад,  мисля,  че  дори  това  не  е   необходимо да 

влиза на гласуване в комисия, по-скоро докладът, след като вече са 

решени, за да го одобрим, защото така или иначе представителите 

ще говорят и ще докладват от името на Централната избирателна 

комисия.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли само за момент? Аз го 

докладвах  по този начин,  защото има изрично писмо,  в  което ни 

поставят  въпроса  дали  бихме  приели  да  бъдем  докладчици  в 

конференцията. Тоест имаме два въпроса: дали искаме и след това – 

докладът. Затова аз го поставих в заседание да вземем решение, че 

ще  имаме  доклад,  с  който  колегата  Сидерова съвсем  бегло  ни 

запозна  какво  ще  представлява,  а  вече  самият  доклад,  като  бъде 

изготвен,  да бъде внесен и евентуално ако е необходимо, да бъде 

допълнен, дискутиран и т.н.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Причината  е  всъщност  писменият 

доклад,  който  оставихме  с  Маргарита  Златарева,  когато  бяхме  в 

Батуми.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  напълно 

подкрепям активно участие и позиция на Централната избирателна 

комисия на всички международни форуми, в които участва.

Колеги, който е съгласен Централната избирателна комисия 

на България да участва с доклад, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова).    

Колега Ганчева, простете, една реплика към вас. Тъй като има 

възможност  за  включване  с  две  теми,  според  мен  наистина 

предварително би следвало да се обсъди в Централната избирателна 
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комисия  върху  коя  тема  ще  се  наблегне  и  едва  след  това  да  се 

разработва  доклад,  а  не обратно.  Защото не е  в  прерогативите  на 

един или повече членове на Централната избирателна комисия да 

вземат  решение  по  отношение на  темата,  това  е  въпрос  на 

Централната избирателна комисия.

В тази връзка  днес  разбирам,  че  е  за  сведение,  но нека да 

обсъдим  този  въпрос  и  да  видим  върху  коя  тема  ще  се 

концентрираме, за да може след това и нашите представители там да 

разработят тази тема.

Продължете, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

вече докладвана няколко пъти преписка вх. № ЦИК-07-28 от 11 май 

2015 г.,  която е  с предходни номера.  Тя е  във връзка с поканата, 

която  получихме  за  участие  с  наблюдатели в  Молдова  на 

предстоящите  избори  на  14  юни  2015  г. Това  са  местни  избори, 

които ще се проведат на тази дата. Тъй като срокът за заявяването на 

наблюдателите е 20 май, но ние на 20 май нямахме  заседание, не 

успях да я докладвам, то днес считам, че е последният срок, в който 

бихме могли да вземем решение дали искаме да изпратим и ако има 

желаещи, то при възможност да бъдат командировани колеги като 

наблюдатели в Молдова. А в случай, че нямаме желание, то все пак 

да  изпратим  едно  благодарствено  писмо  до  Националната 

избирателна  комисия  на  Молдова  за  поканата  и  да  им кажем,  че 

няма да успеем да изпратим представители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  предлагам да  изпратим двама 

членове на Централната  избирателна комисия да наблюдават тези 

избори, като предлагам колегата Цачев и колегата Цанева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  вземем 

принципното  решение  при  наличие  на  финансова  възможност,  да 

изпратим двамата колеги. Коментари? 
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Колеги, който е съгласен да вземем това решение, моля да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам към 

вх. № ЦИК-07-36 от 15 май 2015 г. получено писмо от Секретариата 

на  Световната асоциацията на избирателните комисии. С писмото, 

което  е  на  доста  висок  стил,  благодарят  искрено  и  с  голямо 

задоволство за приемането на поканата за участие от наша страна 

във  Втората  генерална  асамблея  на  Световната  асоциация  на 

избирателните  комисии.  За  тях  ще  бъде  изключителна  чест 

присъствието  на  госпожа  Ивилина  Алексиева  като  почитаем 

председател и ще очакват тя да присъства на асамблеята.

С оглед на  горното,  тъй  като  там се  поемат  разноските  за 

двама  представители  на  Централната  избирателна  комисия,  така 

както и в предходния мой доклад, аз предлагам единият от тях да 

бъде нашият председател госпожа Алексиева, тъй като и нивото, на 

което ще се води конференцията, ще бъде само на председатели на 

комисиите и е желателно ние да присъстваме. Тъй като дестинацията 

е далечна, в Доминикана, желателно е да бъдат двама представители, 

тоест да не бъде председателят.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, позволете ми да 

взема отношение. Казвам напълно категорично, че като председател 

на ЦИК отказвам да отида на тази Генерална асамблея, не защото тя 

не  е  важна,  а  защото  предстоят  изключително  важни  избори  на 

територията  на  Република  България.  Евентуално  и  референдум. 

Моите  лични  приоритети  като  председател  на  ЦИК  са  да 

подпомогна организацията и произвеждането на изборите с всичко, с 

което мога. Към тази дата, колеги, ние ще бъдем в активен период. 

Така че, аз се оттеглям и няма да отида.
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Подкрепям тезата на докладчика за това, че е добре да има 

съответното  представителство  на  високо  ниво  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия.  Тъй  като  двамата  заместник-

председателите днес не са на заседанието, има и други отсъстващи, 

ви  предлагам  този  въпрос  кого  ще  изпратим  да  го  решим  на 

следващо заседание.

Колеги,  както  вече  ви  информирах  в  оперативен  порядък, 

налага ми се да изляза по-рано от днешното заседание, определям 

госпожа Солакова да води заседанието до неговия край.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  продължаваме 

заседанието. Следващият докладчик по точката доклади по писма е 

колегата Емануил Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ще бъда съвсем кратък. На 

миналото заседание просто не стигна времето да ви докладвам за 

това  писмо,  пристигнало  по  електронната  поща.  Става  въпрос  за 

писмо  с  вх.  № ЦИК-00-476  от  14  май  2015  г.  В  писмото  фирма 

„Глобъл Метрикс” ООД отправя молба към нас да й предоставим 

Бюлетини от проведените местни избори през 2007 и 2011 г. и от 

парламентарните избори от 2009, 2013 г., 2014 г. Коментират, че те 

имат дългогодишен опит и експертиза в прилагането на качествени и 

количествени  методи  за  събиране  и  анализ  на  информацията, 

разработване  на  модели  за  оценка,  ефекти  и  т.н.  Практиката  на 

Централната избирателна комисия е да предоставя тези Бюлетини, 

тъй  като  имаме  достатъчно  налични  все  още  в  нашите  складове. 

Затова  предлагам  да  удовлетворим  молбата  на  фирма  „Глобъл 

Метрикс” ООД и да й предоставим Бюлетините, които са заявили.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  чухте  доклада  и 

предложението на колегата Христов. Подлагам на гласуване да бъде 

удовлетворено искането за предоставяне на Бюлетините и колегата 

Христов  да  организира  предоставянето  на  Бюлетини  от  местните 

избори в 2007 г. и 2011 г. и от парламентарните избори от 2009, 2013 

г. и 2014 г. Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Предложението е прието.

Следващият докладчик е колегата Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Уважаеми колеги, с вх. № 

МИ-15-123 от 19 май  2015 г. по  електронната поща сме получили 

писмо-запитване  от  госпожа  Валентина  Петрова,  заместник-

председател  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Димово,  с 

оплакване, че вече втори месец, след като са провели заседанието не 

им е изплатено възнаграждение. 

Предлагам ви да им отговорим също по електронната поща, 

че  със  свое  протоколно решение  от  2  април 2015  г.  Централната 

избирателна  комисия  е  гласувала  изплащането  на  тяхното 

възнаграждение и е изпратено писмо с изх. № МИ-15-125 от 2 април 

2015 г. Що се касае до изплащане на възнагражденията, парите не ги 

осигуряваме  ние,  тъй  като  се  оказва,  че  това  е  проблемът  за 

изплащане  на  възнаграждението.  Нашето  писмо,  както  знаете,  е 

адресирано освен до Общинската избирателна комисия – Димово, и 

до  главния  секретар  на  Министерския  съвет,  от  когото  зависи 

превеждането на парите.

Предлагам  да  изпратим  писмо  до  главния  секретар  на 

Министерския съвет, с което да препратим запитването на госпожа 

Валентина  Петрова,  заместник-председател  на  Общинската 

избирателна комисия – Димово, за вземане на мерки и превеждане 

на парите.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  чухте  доклада  по 

писмото-запитване от госпожа Петрова от Общинската избирателна 

комисия – Димово, във връзка с неизплатени възнаграждения, както 

и  предложението  на  колегата  Грозева  да  се  изпрати  писмото  с 

искане за съдействие от администрацията на Министерския съвет, 
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като се позовем на нашето писмо, с което сме одобрили справката за 

изплащане на възнагражденията.

Моля  който  е  съгласен,  да  гласува  по  направеното 

предложение.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В такъв случай от писмото,  което ще 

изпратим  към  Министерския  съвет,  да  изпратим  и  копие  до 

Общинската избирателна комисия – Димово, по електронната поща.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Считам,  че няма нужда от 

гласуване да се изпрати и копие до ОИК – Димово.

Следващият докладчик по тази точка е колегата Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЕП-09-80 от 8 май 2015 г. Това е постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство по преписка № 213 от 2015 г. по 

описа  на  Великопреславската  районна  прокуратура.  Преписката  е 

образувана  въз  основа  на  постъпил  сигнал  от  Централната 

избирателна комисия. В хода на извършената проверка е установено, 

че  не  са  налице  данни за  извършено престъпление  по  чл.  168  от 

Наказателния  кодекс  или  друго  престъпление  от  общ  характер, 

заради  което  прокурор  Каролина  Калева  отказва  да  образува 

досъдебно производство по преписка № 213 от 2015 г. по описа на 

Великопреславската районна прокуратура.

Предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  имате  ли  други 

предложения? Предложението на докладчика е да остане за сведение 

постановлението на Великопреславската прокуратура да се образува 

предварително  производство  по  тази  преписка.  Няма  други 

предложения. Остава за сведение.
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Колеги, преминаваме към следващи доклади, които останаха 

от предишното заседание – писма и докладни, които са резолирани 

до мен.

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-00-30 от 20 май 2015 г. от 

печатницата на БНБ и представител на печатница „Демакс” АД, като 

писмото, разбира се, обективира и становището на „Дунав прес” АД. 

Писмото е адресирано до председателя на Народното събрание и до 

министър-председателя  на  Република  България  с  копие  до 

министъра на финансите и Централната избирателна комисия. То е 

във  връзка  и  с  проведената  на  12  май  2015  г.  работна  среща  с 

Централната  избирателна  комисия,  на  която  среща  поставиха 

въпросите,  свързани главно с  невъзможността  технологично да  се 

организира  отпечатването  на  бюлетините  за  предстоящите  общи 

местни избори и на изборни книжа. В това писмо вече категорично 

се  заявява,  че  имат възможност да  отпечатат  само девет  милиона 

бюлетини,  като  предвиждат  остатък  от  още  9  млн.  и  700  хил. 

бюлетини  за  отпечатване.  Посочили  са  въпроса,  свързан  с 

невъзможността  на  голяма  част  и  от  други  печатници  извън 

специализираните, да поемат отпечатването на изборни книжа. Този 

въпрос стои на вниманието на Централната избирателна комисия и 

ще  бъде  обект  на  специално  обсъждане,  включително  и  при 

приемане на съответните решения. На този етап ви го докладвам за 

сведение с молба всички да се запознаят подробно.

Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-00-482 от 20 май 2015 

г.  от  Националния  статистически  институт  с  информация  за 

средната  работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение  в  обществения  сектор.  В  тази  връзка  във 

вътрешната мрежа трябва да е публикувана една справка от главния 

счетоводител. Тази справка е изготвена още на 18 май въз основа на 

публикувана на страницата на Националния статистически институт 

информация от 15 май 2015 г. относно размера на средната работна 

заплата на наетите лица в обществения сектор и необходимостта от 

корекция  във  възнагражденията  на  председателя,  съответно  на 
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членовете на Централната избирателна комисия. Този въпрос ще го 

обсъдим и на работна група ще преценим в края на заседанието кога 

да  се  проведе,  поради  необходимостта  от  получаване  и  на 

допълнителна информация,  тъй като съгласно чл.  52 от Изборния 

кодекс възнаграждението на председателя по закон трябва да е равно 

на възнаграждението на министър.

В тази  връзка,  ако  искате  още сега  можем да  гласуваме  с 

протоколно  решение  две  писма,  които  да  изпратим  до  главния 

секретар  на  Народното  събрание  и  до  главния  секретар  на 

Министерския  съвет.  Проектите  на  писма  са  подготвени,  те  са 

съвсем кратки и са с искане за предоставяне на информация дали се 

променя  основното  месечно  възнаграждение  на  председател  на 

парламентарна  комисия  –  това  е  до  Народното  събрание,  и  на 

министър – това е до главния секретар на Министерския съвет, за м. 

април и съответно новия размер на същото възнаграждение. Разбира 

се, искаме да бъдем уведомявани и при промени.

С оглед и на Вътрешните правила и това, че ще го обсъдим и 

на работна група,  писмата можем да ги изпратим, за  да не губим 

време и своевременно да получим отговор. Но отсега ви уведомявам 

за информацията,  която имам от главния счетоводител,  че за този 

месец  просто  няма  възможност  да  се  извърши  корекция  във 

възнагражденията  поради  необходимостта  и  от  допълнително 

обезпечаване  на  промени  в  софтуера  на  счетоводната  програма 

„Омекс”.

Предлагам да гласуваме тези две писма, за да си подготвим 

документите  за  обсъждане  на  работната  група.  Ако  има  други 

коментари, да открием дискусията. Ако няма предложения в друга 

насока, тогава да изпратим писмата така както ви ги докладвах до 

главните  секретари  на  Министерския  съвет  и  на  Народното 

събрание.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 
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Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  Ганчева, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).    

Имаме  протоколно  решение  за  изпращане  на  двете  писма. 

Още днес ще го направим.

 Колеги,  докладвам  ви  две  докладни  записки,  на  които  се 

отлага  на  две  поредни  заседания тяхното  обсъждане.  Докладна 

записка  с вх. № ЦИК-09-24 и с вх. № ЦИК-04-23 от 30 април 2015 г. 

Едната  докладна  записка  е  от  директора  на  дирекция 

„Администрация”,  другата  е  от  Цветомира  Жекова,  връзки  с 

обществеността, и касае предложение за изработване на протоколни 

папки  и  бланки  на  Централната  избирателна  комисия,  както  и 

допълнителни  рекламни  материали  на  Централната  избирателна 

комисия. Двете докладни записки бяха обсъдени на Работна група 

1.1. и Работна група 1.2. предишната седмица.

Предложението на работната група е да одобрим направените 

предложения  с  двете  докладни  записки  и  да  възложим  на 

администрацията  да  се  организира  изработването  на  протоколни 

папки  и  бланки  на  Централната  избирателна  комисия  и  на 

допълнителни  рекламни  материали  на  Централната  избирателна 

комисия, така както са представени конкретно в двете докладни.

Имаме информация, че са налични средства по § „Издръжка” 

по  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  при  тези  суми, 

които са посочени в докладните записки. 

Освен това само за сведение да кажа, тъй като имаше искане 

от страна на работната група счетоводството да отговори на въпроса 

дали тези средства се включват в общата сума по разходи, които сме 

направили за канцеларски материали (ще видите в папката, която ще 

бъде обект на допълнително обсъждане на работна група), че те не 

се включват в тези разходи. Така че спокойно можем да ги гласуваме 

днес и да приемем протоколното решение.

Ако  няма  други  предложения,  който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.
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Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.)  

Предложението  е  прието.  Двете  докладни  записки  са 

одобрени. Ще се възложи на администрацията да се процедира по 

тях.

Колеги,  за  сведение  ви  докладвам  покани  за  участие  в 

семинари с вх. № ЦИК-00-478 от 15 май 2015 г., вх. № ЦИК-00-477 

от  14  май  2015  г.  и  вх.  № ЦИК-00-479  от  18  май  2015  г.  Те  са 

предоставени  на  директора  на  дирекция  „Администрация”  да  се 

прецени  необходимостта  от  участие  на  служители  в 

администрацията. 

И само за сведение довеждам до вашето знание във връзка с 

наше протоколно решение за участие на Николай Желязков, главен 

юрисконсулт,  в  семинар  по  Закона  за  обществените  поръчки,  ви 

уведомявам, че този семинар е отложен или отменен и няма да се 

проведе, поради което колегата няма да вземе участие в него.

Докладвам ви докладна записка от госпожа Лилия Богданова, 

главен юрисконсулт в администрацията,  с вх. № ЦИК-09-30 от 12 

май 2015 г. Това е във връзка с наше старо протоколно решение, с 

което  възложихме  на  администрацията  да  се  направи  проучване 

относно  нови  допълнителни  кафе-машини,  които  да  обезпечат 

необходимостта на Централната избирателна комисия. Извършено е 

такова проучване, представена е подробна справка, включително са 

сканирани  приложени  всички  материали,  до  които  колегите  ни 

Стоян  Русинов  и  Лилия  Богданова  са  имали  достъп  в  интернет 

пространството.  Предложението  е  да  се  възложи  на 

администрацията  да  поиска  от  предложените  фирми  за  кафе  на 

капсули и кафе-машини конкретни оферти за нуждите на  ЦИК,  с 

оглед  на  които  да  се  вземе  съответното  решение,  което  е  най-

изгодно за Комисията.
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А  по  отношение  на  предложението  за  картонени  чаши  се 

предлага да се вземе решение за закупуване от фирма, предлагаща 

най-ниска цена. В табличен вид на докладната, която е публикувана 

във вътрешната мрежа, са посочени и фирмите.

Предлагам да одобрим направеното предложение от госпожа 

Богданова по отношение на кафе-машините и фирмите за кафе на 

капсули. Да се възложи да поискат конкретни оферти за целите на 

ЦИК, а за чашите - да бъдат закупени по най-ниска цена.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.)    

Предложението  е  прието.  Да  се  доведе  до  знанието  на 

администрацията.

Колеги,  има  ли  други  докладчици  в  точката  доклади  по 

писма? Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви едно писмо, което 

е изпратено до Централната избирателна комисия и ви го докладвам 

за  последващо  одобрение,  тъй  като  на  предходни  заседания не 

стигна  време  да  бъде  докладвано.  То  касае  промяна  в  датата  за 

извършеното обучение от Комисията за защита на личните данни на 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  което 

първоначално  беше  насрочено  за  15  май,  впоследствие  беше 

проведено  на  20  май.  Така  че  ви  докладвам  това  писмо  само  за 

сведение и одобрение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  има  ли  други 

предложения? Колегата докладчик предлага да остане за сведение. 

Не виждам други предложения.

Следващият докладчик е колегата Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  Солакова. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-103 от 19 май 2015 г. е постъпило 

поредното писмо от Районна прокуратура – гр. Петрич, от прокурор 
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Цветкова. Изпратени са имената на доста лица от община Петрич, за 

които  има  данни,  че  са  гласували  неправомерно  на  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент.  С  това  писмо само искам  да 

отбележа, че накрая ни благодари: „Използвам случая да благодаря 

за коректното взаимодействие.” И желае да им бъдат изпратени на 

хартиен носител  данни за още четири лица, които са фигурирали в 

оптичния  диск,  който  сме  им  изпратили.  От  администрацията  са 

подготвени  релевантните  документи,  касаещи  още  четири  лица, 

които  фигурират  на  оптичния  диск,  изпратен  до  Районна 

прокуратура – Петрич. 

Изпратен ни е и един списък от около десетина лица, за които 

желаят да им дадем отговор дали при упражняване на избирателното 

им право са гласували в отклонение от разпоредбите на Изборния 

кодекс  или  има  евентуално  извършено  престъпление.  След 

извършена справка им отговаряме, че тези лица не фигурират както 

в списъка по т. 6 от Решение № 374-ЕП от 15 май, така и в списъка 

на  лицата,  гласували  повече  от  един  път.  Писмото  е  качено  във 

вътрешната  мрежа,  ако  искате,  можете  да  се  запознаете  с  него, 

колеги.  И ако нямате  предложения за  допълнения,  моля,  госпожо 

председателстваща, да го поставите на гласуване.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми  колеги,  чухте 

подробния  доклад  на  колегата  Баханов.  Писмото  е  публикувано. 

Предложението е да се гласува. Не виждам други предложения.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.)    

ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Уважаеми  колеги,  на  14  май  е 

входирано писмо от  Общинската избирателна комисия – Батак, до 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-158. Със същото в 

едно изречение ни уведомяват, че комисията е провела две работни 

заседания за прекратяване пълномощията на  общински съветници, 
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съответно на 15 юни 2013 г. и 28 януари 2015 г., като са участвали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  9  членове.  Аз 

счетох,  че  става  въпрос  евентуално  за  ненаправено  искане  за 

изплащане  на  възнаграждение.  Свързах  се  с  председателя  на 

Общинската избирателна комисия – гр. Батак, господин Латев, и му 

казах, че ако желае да бъдат изплатени възнаграждения за тези две 

работни  заседания,  следва  да  ни  бъде  комплектувана  преписката 

съгласно наше Решение № 1486, тоест да бъдат изпратени заверени 

копия от протоколите и списък на участвалите в заседанията лица, 

след което евентуално ще бъде удовлетворено тяхното искане. Сега 

ви го докладвам само за сведение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  чухте 

предложението  –  писмото  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Батак,  днес  се  докладва  само  за  сведение.  Ще  се  изиска 

допълнително  комплектуване  на  преписката,  за  да  може  да  се 

докладва за одобряване или не на възнагражденията за съответните 

заседания. Не виждам други предложения.

Други докладчици? Няма други докладчици.

Колеги,  закривам заседанието.  За следващо заседание,  след 

като  го  насрочи  председателят,  всички  ще  бъдете  уведомени  по 

телефона. Всичко най-добро!

(Закрито в 12,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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