
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 209 

На  3  юли  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

1. Доклад на комисията по Закона за обществените поръчки. 

Докладва: Румен Цачев

2. Изплащане на възнаграждение на ОИК – Кърджали и ОИК 

– Кюстендил.  

Докладват: Ерхан Чаушев, Росица Матева

3. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

отличителните  значи  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии в изборите за общински съветници и кметове. 

Докладва: Румяна Сидерова

4. Доклад по жалби. 

Докладва: Румяна Сидерова

5. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица

Матева, Мария Бойкинова,

Ивилина Алексиева,

Румяна Сидерова



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, 

Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, 

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  3   юли  2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Имате ли предложения за допълнение към така предложения 

ви дневен ред? – Доклади по писма в т. „Разни“, а също да вземем  и 

две протоколни решения. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  включим 

разглеждането на проект на решение относно отличителните знаци 

на членовете на секционните избирателни комисии, за да може да се 

произвеждат, да може да се правят търговете. 

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  В оперативен  порядък 

обсъдихме, че в т. „Разни“ ще включим и доклада със заместването. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Изплащане  на  възнаграждение  на 

Общинската избирателна комисия – Кърджали. 

РОСИЦА МАТЕВА: И на Общинската избирателна комисия 

– Кюстендил. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения?  –  Колегата  Сидерова  ще  докладва  две  жалби. 

Включих ги като нова т. 3. 

Определям колегата Пенев да отчита поименното гласуване. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  11  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

бих искала да кажа, че всички колеги, които отсъстват от залата в 

момента, отсъстват по обективни причини, а именно ползват отпуск. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред:

1. Доклад на комисията по Закона за обществените поръчки. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  първо 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-06-6  от  3.07.2015  г.  от  Агенцията  по 

обществените поръчки, в което е записано, че  публичната покана по 

предмета на обществената поръчка за Зала № 42 е публикувана в 

портала за обществени поръчки в периода 23.06. до 2.07.2015 г.  в 

изпълнение на законовите изисквания.

И  ви  докладвам  също,  че  комисията,  определена  за 

разглеждане на офертите, днес в 10,30 ч. се събра, констатира, че не 

е  подадена  нито  една  оферта  до  крайния  срок  за  подаване  на 

офертите – 16,30 ч. на 2.07.2015 г., поради което комисията предлага 

на  възложителя  да  прекрати  избора  на  изпълнител  за  обществена 

поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите 

на Централната избирателна комисия“ по реда на Глава 8а от Закона 

за обществените поръчки, и също така да вземе решение да възложи 
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изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран 

от  него  изпълнител.  Това  е  по  заключението  на  комисията.  В 

протокола  са  описани  останалите  действия,  които  е  извършила 

комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цачев. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение  от 

комисията, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, да възложим на така избраната комисия да извърши 

проучване за преговори за потенциално пряко договаряне. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2. Изплащане на възнаграждение на ОИК – Кърджали и 

ОИК – Кюстендил.  

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-199 от 

2.07.2015  г.  сме  получили  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Кърджали,  за  изплащане  на  възнаграждения  относно 

проведени заседания и дежурства. 

На  22.06.2015  г.  е  проведено  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател  и  10 членове,  на 

което  са  освободили  общински  съветник  и  са  назначили  друг  от 
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съответната  кандидатска  листа  на  основание  чл.  458,  ал.  1  от 

Изборния  кодекс.  Предлагам  ви  да  одобрим  възнагражденията  за 

това заседание. 

Иска  се  освен  това,  че  на  21.06.2015  г.  председател  и 

заместник-председател са подготвяли документите за подготовка на 

това заседание, поради което аз ви предлагам на основание чл. 458, 

ал. 1 от Изборния кодекс и т. 9  от Решение № 1486-МИ на ЦИК от 

10.11.2011  г.,  да  им  се  изплати  и  съответното  възнаграждение  за 

дежурства на председателя и заместник-председателя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Постъпило е искане с вх. № МИ-15-200 

от 2 юли 2015 г. от Общинската избирателна комисия – Кюстендил, 

за изплащане на възнаграждение за участие в заседание, проведено 

на  30  юни  2015  г.,  на  което  са  прекратени  пълномощията  на 

общински  съветник.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 8 членове. 

Моля  да  гласуваме  изплащането  на  полагащото  се 

възнаграждение за участие в заседанието. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета:

3. Проект на решение относно утвърждаване на образци 

на  отличителните  значи  на  членовете  на  секционните 

избирателни  комисии  в  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове. 

Колега Сидерова, заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, колегата Грозева е 

подготвила проект 1503. Намира се в папката за работното заседание 

от 1 юли 2015 г. относно утвърждаване на образци на отличителните 

значи на членовете на секционните избирателни комисии в изборите 

за общински съветници и кметове. 

Предлагам  да  вземем  това  решение,  за  да  може 

администрацията на Министерския съвет своевременно да задейства 

организационно-техническата  подготовка.  Отличителните  знаци са 

същите  като  при  предишни  избори,   само  че  горе  надписът  е 

„Избори за общински съветници и кметове“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1502-МИ. 

Колега, продължете с жалбите. 

4. Доклад по жалби. 

6



РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка  с  вх.  №  ЕП-09-271  -  постановление  от  Районна 

прокуратура  –  Ардино,  за  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство  по  отношение  на  едно  лице,  което  има  постоянен 

адрес  на  територията  на  община  Ардино  и  настоящ  адрес  на 

територията  на  държава  извън  територията  на  Европейския  съюз. 

Установено  е  по  преписката,  че  името  му  не  е  фигурирало  в 

основния избирателен списък, а е дописано.

Предлагам  ви  жалбата  да  е  с  идентично  съдържание  от 

предходните наши заседания, като основанието  е че прокуратурата 

е дерогирала разпоредбата на § 1, т. 2, буква „а“ от Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  против – 2 (Севинч Солакова,  

Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Законосъобразно  е  постановлението. 

Крайният  извод  е  верен  –  няма  престъпление,  поради  което   би 

следвало да се прекрати наказателното преследване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега, продължете. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото е  с вх. № ЕП-09-279 – 

постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  за  отказ  за 

образуване на досъдебно производство по отношение на едно лице, 

за което е подаден сигнал и фигурира под № 108 в списъка по т. 6 на 

ГД  „ГРАО“  по  извършената  проверка.  Лицето  е  било  с  настоящ 
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адрес  на  територията  на  САЩ,  които  са  извън  територията  на 

Европейския съюз.  През 2015 г.  при издаване на нов документ за 

самоличност  е  сменило  настоящия  си  адрес  с  такъв  в  Република 

България, но по време на изборите има адрес и в Съединените щати - 

Калифорния, който адрес е установен от самото лице по време на 

преписката. Отново според мене не е отчетена разпоредбата на § 1, 

т. 2, буква „а“ от Изборния кодекс и неправилно е прието, че лицето 

има избирателни права. Жалбата е в същия смисъл. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов),  против – 2 (Севинч Солакова,  

Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  отново  считам,  че   е  законосъобразно 

постановлението във връзка с последния извод, че няма основания за 

наказателно  преследване.  Най-малкото  няма  да  има  умисъл  там. 

Човекът ще си бъде на място, работил си е, просто не си е извършил 

отрегистрирането при някогашното си подаване на едни документи 

за самоличност. Просто не си е извършил съответната регистрация, 

защото явно не познава българското право. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Едно съобщение. 

Колегите  да  погледнат  в  папката  от  1  юли  2015  г.  –  след 

заседание проект за решение със списъка на решенията, приложими 

при  общите  избори,  за  да  можем  да  го  допълним  при  следващи 

заседания. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Продължаваме с точка:

5. Разни. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение две 

писма от администрацията на Министерския съвет, с вх. № МИ-03-

83  от  2.07.2015  г.  и  вх.  №  МИ-03-84  от  същата  дата.  Те  са 

публикувани  във  вътрешната  мрежа,  но  ще  помоля  да  бъдат 

преместени в папка „Местни избори“, а така също и в обособената 

папка в стая № 23 за организационно-техническата подготовка. Това 

са  писма  до  областните  управители  с  копие  до  Централната 

избирателна комисия. 

Изпращат се наши писма или пък наши писма, придружени с 

решения,  които са  свързани с  организацията  на  изборите.  Едното 

писмо е  и  по  повод  събиране  на   информация  за  готовността  на 

общинските  и  областните  администрации  с  технически  екипи  за 

подготовка на изборите. Включително информация за потенциални 

печатници, които да поемат изработването на изборни книжа, както 

и информация за кметствата,  в  които ще се произведат  избори за 

кметове на кметства през есента. 

Моля ви да се запознаете по-подробно със съдържанието на 

писмата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Следващ  докладчик  в  т.  „Разни“  е  колегата  Матева. 

Заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  по 

повод  разяснителната  кампания,  която  ще  провеждаме  през 

следващата седмица, постъпили писма от областни управители във 

връзка с  организацията на тези срещи. Входящите номера са: МИ-

05-38 от 1 юли 2015 г. в оригинал и МИ-05-38 от 30.06.2015 г. на 

електронната поща на ЦИК. Това е писмо от областния управител на 

област  Велико  Търново,  с  което   ни  уведомява,  че  е  изпратил 
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съобщения  до  всички  общини  на  територията  на  област  Велико 

Търново,  до  териториалното  звено  на  „ГРАО“,  Регионален 

инспекторат по образованието, МВР, които са поканени на нашата 

среща. 

Също така за сведение ви докладвам писмо с вх. № МИ-05-39 

от  1  юли 2015 г.  от  областния  управител на  област  Монтана  със 

същото  съдържание.  Поканени  са  да  присъстват  на  срещата 

представителите на всички общини, медии и граждани. 

За  сведение писмо с вх.  № МИ-05-40 от  2  юли 2015 г.  от 

областния управител на област Сливен относно срещата, която ще 

бъде  проведена – информира ни за действията, които е предприел 

по организацията. 

Колеги, това е за сведение. 

И  ви  уведомявам,  че  с  областния  управител  на  Софийска 

област е уговорено по телефона от колегата Грозева и днес вече ще 

изпратим официално писмо, че срещата ще бъде на 22 юли 2015 г. от 

11.00  ч.  Писмото  е  във  вътрешната  мрежа  и  можете  да  го 

погледнете.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли други доклади? – Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само за сведение ви докладвам вх. 

№ МИ-15-152 от 28 юни 2015 г. Общинската избирателна комисия – 

Павел  баня,  ни  изпраща  анулираните  удостоверения  на  Анелия 

Георгиева Станчева и Антоанета Гочева Тенева. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  във  връзка  със  служебната  ми  командировка 

определям  за  времето  на  служебната  командировка  заместващ ме 

госпожа  Маргарита  Златарева  –  заместник-председател  на 

Централната избирателна комисия. 

Колеги, във връзка с ангажиментите на колегата Мусорлиева 

по  линия  на  разяснителната  кампания  и  след  това  ползването  от 
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колегата Мусорлиева на законоустановен отпуск, ви предлагам под 

условие – при необходимост  госпожа Солакова като секретар на 

комисията да отсъства  тези седмици, да определим член на ЦИК, 

който да изпълнява функциите на секретар на комисията. Предлагам 

ви това да бъде колегата Камелия Нейкова, а при нейно отсъствие – 

колегата Румяна Сидерова. 

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, други доклади? – Заповядайте, колега. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

гласуваме  с  протоколно  решение  изпращането  на  писмо  до 

Администрацията  на  Народното  събрание  и  до  звеното  на 

Национална служба „Охрана“, за да бъде проверена възможността в 

периода от 20 до 24 юли 2015 г., след обяд от 14 до 16 ч. всеки ден, 

да бъде осигурена възможност Централната избирателна комисия  да 

ползва входа откъм Ларгото на сградата за свои нужди. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  11  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 1 (Владимир Пенев).  

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади? – Заповядайте, колега. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Едно  съобщение.  Във  връзка  с 

Конференцията  на  Асоциацията  на  централните  избирателни 

комисии от Централна и Източна Европа сме получили напомняне, 

че до 17 юли 2015 г. е срокът за изпращане на материала, както и 

искат кратки биографични данни за мене като човек,  който ще се 

изказва.  И  са  ни  изпратили  информация  за  председателя  на 

Централната  избирателна комисия на Румъния.  От тях е  писмото, 

тъй като председателите на ротационен принцип председателстват 

Асоциацията. Господин Шолноки всъщност е генерален секретар. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. За датата и часа на следващото заседание ще 

бъдете информирани допълнително. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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