
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 303

На 26 ноември 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Промяна в състава на ОИК – Ружинци.

Докладва: Росица Матева

2. Доклад относно предложение до Президента на Република 

България за насрочване на нови избори.

Докладва: Иванка Грозева

3.  Проект  на  решение  относно  искане  а  отваряне  на 

запечатано помещение в община Дългопол и община Криводол.

Докладват: Йорданка Ганчева,

Иванка Грозева

4. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева

5. Искания от  общински избирателни комисии за изплащане 

на възнаграждения за заседания и дежурства.

Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка

Грозева, Мария Бойкинова, Александър 

Андреев, Владимир Пенев, Росица Матева,

Ерхан Чаушев

6. Доклади по жалби и сигнали.

Докладват: Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,

Таня Цанева, Александър Андреев



7. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,

Румяна Сидерова, Мария Бойкинова

8. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева, Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева, 

Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Румен Цачев.  

Заседанието  бе  открито  в  10,55  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.  

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

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

предложения за допълнение? Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Госпожо председател,  моля 

да ме включите с нова точка – промяна в състава на  Общинската 

избирателна комисия – Ружинци, в точката искания за изплащане на 

възнаграждения и в доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Промяната в състава ще 

бъде първа точка, защото обикновено ги предлагаме приоритетно.

Други предложения? Колегата Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в доклади по жалби и 

сигнали.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега. Колегата 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако може,  да ме включите в точката 

доклади по жалби и сигнали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви.  Колегата 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  точката  за  изплащане  на 

възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  колеги?  Не 

виждам. Определям колегата Пенев да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева). 

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред 

относно  промяна  в  състава  на  общинска  избирателна  комисия. 

Заповядайте, колега Матева.

Точка  1.  Промяна  в  състава  на  Общинската  избирателна 

комисия – Ружинци.

РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги,  проектът  за  решение  е  във 

вътрешната мрежа. Ако си спомняте,  на 19 ноември ви докладвах 

постъпила  молба  от  заместник-председателя  на  Общинската 

избирателна комисия – Ружинци, госпожа Наташа Александрова. По 

повод  на  тази  молба  взехме  решение,  с  което  я  освободихме  от 

състава  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Ружинци.  Тогава 

изпратихме  писмо  и  до  политическата  сила,  която  я  беше 

предложила, със запитване дали да бъде назначено на нейно място 
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посоченият резервен член или ще бъде предложен нов. Постъпило е 

такова  писмо  с  вх.  №  МИ-15-1921  от  24  ноември  2015  г.  по 

електронната поща на Централната избирателна комисия, а вчера е 

пристигнало и в оригинал със същия входящ номер от 25 ноември 

2015 г. То е подадено от упълномощен представител на политическа 

партия Движение за права и свободи, с което се потвърждава да бъде 

назначена  на  мястото  на  заместник-председател  предложеният 

резервен  член  Елизабет  Методиева  Атанасова.  В  първоначалната 

преписка, с която са изпратени документите за назначаване състава 

на Общинската избирателна комисия – Ружинци, са представени и 

декларация, и копие от дипломата на предложения резервен член.

Така  че  ви  предлагам  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  от 

Изборния  кодекс  да  назначим  като  заместник-председател  на 

Общинската избирателна комисия – Ружинци, Елизабет Методиева 

Атанасова с посочения ЕГН. Да й бъде издадено удостоверение. И 

решението подлежи на обжалване ред Върховния административен 

съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  тридневен  срок  от 

обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева). 

Колеги, това е Решение № 2951-МИ/НР.

Продължаваме със  следваща точка от дневния ред.  Думата 

има колегата Грозева.

Точка  2.  Доклад  относно  предложение  до  Президента  на 

Република България за насрочване на нови избори.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги,  във вътрешната мрежа в моята папка с  днешна 

дата  са  качени   14  предложения  за  насрочване  на  нов  избор  в 

кметствата,  в които на втори тур са получени равни резултати на 

явилите  се  кандидати.  Както  знаете,  те  бяха  15,  едното  от  тях,  а 

именно кметство Старо село, община Радомир, е било  обжалвано. 

Има  решение  на  Административния  съд,  което  днес  ако  не  бъде 

обжалвано, ще влезе в сила до края на работния ден.

Междувременно Административен съд – Ямбол, е обявил за 

недействителен  избора  за  кмет  на  кметство  Веселиново  след 

преброяване.  При направената  справка се оказа,  че решението ще 

бъде обжалвано пред Върховния административен съд. То също е за 

насрочване  на  нов  избор,  но  ще  бъде  във  втората  партида  от 

предложения, които Централната избирателна комисия ще направи.

Както  обсъждахме  в  предходното  заседание,  мислехме  да 

направим едно общо предложение, но с цел по-голяма прегледност и 

приложение  се  наложи  да  изготвим  14  отделни  предложения  до 

Президента  на  Република  България.  Много  ви  моля  да  видите 

основанията, на които съм се спряла, и дали считате, че не трябва да 

добавим още нещо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля да се запознаете. Като имам и една друга молба. До 

този момент първо се приема протоколно решение на Централната 

избирателна комисия, но оформянето на предложението, начинът, по 

който го правим, прилича и е много близко до решенията с номер, 

които  ние  приемаме.  Колеги,  с  решение  с  номер  общинската 

избирателна комисия взима своето решение и на мен ми се струва, 

че ние бихме могли да взимаме също решения с номер, с които да 

решим  да  предложим  на  Президент  на  Република  България  да 

насрочи нов избор. Моля ви да помислим по този вариант.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Допълвам чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с 

чл. 466, ал. 2 и чл. 465, т. 1 от Изборния кодекс.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме ли други 

предложения, други допълнения? Не виждам.

Колеги,  започваме  предложение  по  предложение. 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Ще  ви  ги  докладвам  така  както  са 

подредени.

Първото предложение е за насрочване на нов избор за кмет на 

кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 2952-МИ.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото предложение, което ще ви 

докладвам, уважаеми колеги, е за насрочване на нов избор за кмет на 

кметство  Козаревец,  община  Стара  Загора,  област  Стара  Загора. 

Както виждате, съм изписала заверени копия от решенията, с които 

Общинската избирателна комисия е обявила, че няма избран кмет на 

кметство Козаревец, със съответните допълнения към основанието.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 2953-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  поред  предложение  е  за 

избор на кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област 

Пловдив.  Със  същите  корекции,  които  ви  предложих  по  първото 

предложение, предлагам решението в този вид.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2954-МИ.

Продължете, колега.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  предложение  е  за 

насрочване  на  нов  избор  за  кмет  на  кметство  Буковец,  община 

Брусарци, област Монтана.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.  Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева).

Колеги, това е Решение № 2955-МИ.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е  предложение за 

насрочване на нов избор за кмет на кметство Медникарово, община 

Гълъбово, област Стара Загора.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,  Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2956-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Следващото  предложение  е  за 

насрочване  на  нов избор за  кмет на  кметство Черничево,  община 

Крумовград, област Кърджали.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този проект на решение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Цветозар  Томов,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

Колеги, това е Решение № 2957-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  предложение  е  за 

насрочване на нов избор в кметство Кърпачене,  община Монтана, 

област Монтана.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Цветозар  Томов,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

Колеги, това е Решение № 2958-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  предложение  за 

насрочване  на  нов  избор  е  за  кмет  на  кметство  Бачково,  община 

Асеновград, област Пловдив.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 2959-МИ.

Продължете, колега.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това беше първата партида, осем, които 

общинските избирателни комисии бяха изпратили по пощата. Има 

шест извън тези, които са пристигнали само по електронната поща. 

Междувременно  със  сътрудниците  влязохме  в  хранилището  и 
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извадихме  оригиналите  на  решенията,  които  са  представени  пред 

нас. Предлагам ви да бъдат снимани на цветен ксерокс и ние да ги 

заверим с нашия печат „Вярно с оригинала”, за да може да върнем в 

хранилището  оригиналните  решения,  които  се  намират  към 

съответните документи изборни книжа и материали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  това 

предложение? Няма възражения.

Колеги,  който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колега, продължете със следващото предложение.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  предложение  е  за 

насрочване на нов избор в кметство Септемврийци, община Димово, 

област Видин.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2960-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Следващото  предложение  е  за 

насрочване  на  нов  избор  з  кмет  на  кметство Хвостяне,  община 

Гърмен, област Благоевград.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  
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Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2961-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  предложение  е  за 

насрочване  на  нов  избор  в  кметство  Маломир,  община  Тунджа, 

област Ямбол.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2962-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  предложение  за 

насрочване на нов избор е за кмет на кметство Софрониево, община 

Мизия, област Враца.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2963-МИ.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е за насрочване на 

нов избор в кметство Станянци, община Върбица, област Шумен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  
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Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2964-МИ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  последния  проект,  който  съм 

подготвила, е предложение за насрочване на нов избор за кмет на 

кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2965-МИ.

Който е съгласен да изпратим тези току-що взети решения до 

Президента  на  Република  България  заедно  със  съответните 

прилежащи документи, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева).

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е и проектът за писмо, което съм подготвила до Президента, 

което  ще  бъде  коригирано  в  приложенията:  решение  на  ЦИК  за 

насрочване  и  съответно  уведомлението  от  ОИК  и  предложенията 

към тях.

Междувременно съм донесла и папка „Частични избори”, в 

която обаче само  Общинската избирателна комисия – Аксаково, е 

представила  необходимите  документи  и  ни  е  уведомила,  че 

избраният за кмет на кметство във Въглен Тодор Георгиев Панчев е 

отказал  да  положи клетва,  поради  което  следва да  предложим на 

Президента  на  Република България да  насрочи частичен  избор за 
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кмет на  кметство Въглен.  Но тъй като имаме още един частичен 

избор на мястото на починалия кмет,  ви предлагам да отложим и 

това кметство за втората партида.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  остава  за 

вторник.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – проекти 

на решения относно искания за отваряне на запечатани помещения. 

Заповядайте, колега Ганчева.

Точка 3.  Проект на решение относно искане а отваряне на 

запечатано помещение в община Дългопол и община Криводол.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  пристигнало  е  по 

електронната поща с вх. № МИ-14-98 от 24 ноември 2015 г. писмо от 

кмета на община Дългопол, с което ни уведомява, че във връзка с 

извършване  на  ремонтни  дейности  в  помещения,  в  които  се 

съхраняват изборни книжа и материали и ни молят да бъде дадено 

нашето разрешение да се отворят следните помещения: помещение 

№ 2 (находящо се,  описано къде),  в  което се  съхраняват  изборни 

книжа  и  материали от  изборите  на  25  октомври 2015  г.,  както  и 

националния  референдум;  помещение  №  3  в  приземен  етаж  на 

сграда № 1,  където се съхраняват  изборни книжа и материали от 

изборите в 2011 г.; и помещение № 4, в което се съхраняват изборни 

книжа  и  материали  от  изборите  за  народни  представители  от  5 

октомври 2014 г.,  както и от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България.

Колеги,  аз  съм ви предложила проект на решение,  като ви 

моля  да  го  погледнете.  Предлагаме  да  разрешим  отварянето  на 

помещението,  в  което  се  съхраняват  книжата  и  материалите  от 

произведените избори по Решение № 2662, като съм проверила, тъй 

като вчера с колегата Цачев го обсъждахме, дали има оспорване по 

отношение на резултатите от произведените избори в Дългопол. Не 

открих данни да има такова оспорване и затова ви предлагам този 

проект на решение. В проекта на решение има изречение, че когато 

12



се  отвори  помещението  изключително  и  само  за  ремонтните 

дейности,  да бъдат под строг контрол  книжата и материалите от 

произведените избори на 25 октомври.

Колеги,  само  за  коректност  на  доклада.  Не  можах  да  се 

свържа с никого от Общинската избирателна комисия – Дългопол, 

картите за телефоните, които се ползваха, явно са предадени. Но съм 

проверила,  от  Административен  съд,  както  и  от  колеги  от  други 

общински  избирателни  комисии,  не  намерих  данни,  че  има 

оспорване на резултатите. Въпреки всичко, ако искате, да гласуваме 

така проекта на решение и преди да се подпише и публикува, ще се 

опитам днес отново да се свържа и евентуално ако се появи нещо, 

ще го коригираме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  аз  миналия  път  ви  казах, 

събраните  са  им  телефоните,  поради  което  ви  предлагам  чрез 

секретарите  на  общини.  Имаме телефоните  им и  те  са  в  течение 

също дали решението е обжалвано или не или най-малкото, ще ви 

дадат актуални телефони на председателите и секретарите.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  ви  предлагам  да  го  гласуваме 

така,  като  преди  да  бъде  подписано,  ще  извършим  повторна 

проверка и ако трябва, ще променим диспозитива.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще го внесем отново в 

зала и ще го променим.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 2966. Решението е без индекс, тъй 

като касае всички видове избори.
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Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-99 

от  25  ноември  2015  г.,  отнасящо  се  до  искане  за  отваряне  на 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали в 

община Криводол. Докладвам ви го за сведение към настоящия етап, 

тъй  като  искането  за  отваряне  е  по  повод  писмо  от  „Държавен 

архив”  за  архивиране  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 

октомври  2011  г.  Както  знаете,  миналия  път  ви  бях  подготвила 

решение в същия дух, но Комисията прецени, че следва да се отложи 

приемането на такова решение, така че към настоящия момент ви го 

докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колега, 

взимам повод от вашето изказване, за да кажа, че пристигна писмото 

от  „Държавен  архив”,  разпределила  съм  го  на  колегата  Цачев, 

намира се във вътрешната мрежа. Молбата ми е да се запознаем с 

него, да видим и принципното решение, което колегата Цачев беше 

предложил и дали на базата на това писмо ще се наложат изменения 

и  допълнения,  и според мен вече  ще имаме готовност  следващия 

вторник  да  приемем  принципното  решение  и  съответно  да 

отговорим и да удовлетворим въпросните искания.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Подобно запитване по телефона имах 

и аз от Общинската избирателна комисия – Омуртаг, и то от старата 

ОИК – Омуртаг, тоест от 2011 г. Те са ни писали писмо някъде в 

средата  на  м.  октомври,  на  което  не  са  получили  отговор.  На  4 

ноември  също  са  писали  второ  писмо-искане  за  отваряне  на 

помещение,  пак  не  са  получили  отговор.  И  ми  позвъниха  и  ми 

казаха, че са говорили с колега от Централната избирателна комисия 

(само  ние  с  колегата  Ерхан  Чаушев)  отговаряме  за  тях,  попитах 

колегата, той има някаква бегла памет, че е минавало през него. Те 

искат  отваряне  на  помещението  с  цел  подготовка  за  „Държавен 

архив”  на  документите  от  местните  избори.  Обещах  на 

председателя,  че  ще  проверя  и  затова  сега  го  докладвам  само  за 
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сведение.  Но поне  по  телефона  ще му  отговоря,  че  старата  ОИК 

няма да има такъв ангажимент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Следващия вторник  ще 

имаме решение.

Продължаваме  със  следваща  точка  –  доклади  по  медийни 

пакети. Заповядайте, колега Цанева.

Точка 4. Доклади по медийни пакети.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам за одобрение 

последните искания. Преди да започна доклада си искам да ви кажа, 

че  единствено  не  сме  получили  един  договор  и  доказателствени 

материали  по  друг,  вече  одобрен,  договор  от  Българската 

национална телевизия. Въпреки многократните опити и разговори с 

тях,  те  имали проблем  да  се  свържат.  Срокът  беше  вчера,  25-ти. 

Само  към  тези  два  договора  фактически  не  са  доказателствените 

материали,  а  по  едната  заявка  –  даже  и  самият  договор  не  е 

представен.

Предлагам ви за одобрение искане с вх. № НР-20-483 от 23 

ноември 2015 г. между Медията инвестор БГ и политическа партия 

„Движение  за  европейско  обединение”  на  стойност  5564  лева  за 

реализация  на  информационно-разяснителната  кампания  чрез 

публикуване на банер в интернет сайтовете „Днес БГ”, „Инвестор 

БГ”, „Аз, жената БГ”. Предлагам да бъде одобрено изплащането.

Следващото искане е с вх. № НР-20-481 от 18 ноември 2015 г. 

между  същата  медия  „Инвестор  БГ”  и  политическа  партия 

„Зелените”, на стойност 3500 лв. с ДДС за публикуване на банер на 

интернет сайтовете на „Днес БГ инвестор” по договор с политическа 

партия „Зелените”.

Предлагам ви за одобрение искане с  вх. № НР-20-429 от  3 

ноември  2015  г.  между  Българската  национална  телевизия  и 

политическа партия „Новото време”. Стойността е 28 896 лв. с ДДС. 

Договорът  е  за  изработване  на  15  клипа  и  съответно  тяхното 

излъчване.
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Предлагам ви за одобрение искане с вх. № НР-20-417 от 30 

октомври  2015  г.  между   политическа  партия  „Новото  време”  и 

Интермедия  „Блиц  БГ”  на  стойност  4800  лева  за  ТиВи  банер, 

„Геотаргет” Пловдив, продължителност 17 дни, период – от 7 до 23 

октомври 2015 г.

Предлагам ви за одобрение искане с вх. № НР-20-392 от 28 

октомври 2015 г. Медията е „Рис” ООД, която всъщност е фирмата 

на  сайта  на  „Жената  днес”,  72 400  лв.  с  ДДС,  за  пет  броя 

адвартуриали  –  това  са  статии,  написани  като  обективна 

журналистическа статия в издания на стойност 2400 лв. с ДДС.

Вчера  с  групата  се  събрахме,  обсъдихме  и  нашето 

предложение е да одобрим плащането. Няма намесване на местни 

избори,  просто интервютата освен че съдържат „за” или „против” 

електронното гласуване, в тях има и общи неща, като човек с добри 

доходи бил дошъл на нископлатена длъжност, Сливен зелен град и 

др. Но няма никъде смесване за общински избори.

Това е, което ви предлагам за одобрение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.  Подлагам  на  гласуване  анблок.  Който  е  съгласен  да 

одобрим изпълнението, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева);  против  –  2 

(Емануил Христов, Владимир Пенев). 

Продължете, колега.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Само  да  допълня,  че  на  следващото 

заседание ще ви представим пълната таблица, списък с медиите и 

изплащанията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

взимам повод от последните думи на колегата Цанева и имам молба 

в  две  направления.  Първото  направление  е  своевременно да  бъде 

изготвено  това  обобщение  по  начин  така  че  да  може  да  бъде 
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включена информацията и в увода към Бюлетина за произведения 

национален референдум. Втората ми молба е по-дългосрочна, но не 

чак  толкова,  да  приемем,  декември,  и  тя  е  свързана  с  анализа  на 

произведения  национален  референдум в  частта  медийни  пакети. 

Колеги,  чухте  оценки  от  различни  правни  субекти,  от  физически 

лица,  от  медии,  от  представители  на  държавни  институции,  че 

информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум не е постигнала целта си информацията да достигне до 

всеки гражданин, до всеки гласоподавател. Вероятно е необходимо и 

това  ще реши ЦИК,  но в момента аз  предполагам,  че  вероятно  е 

необходимо този  добър  според  мен правен  инструмент,  а  именно 

предоставяне  посредством  медийни  пакети   на  субсидия  за 

разяснителна кампания да бъде развит с допълнителни разпоредби, 

които  ние  можем  да  предложим на  законодателя.  Нека  направим 

един достатъчно задълбочен анализ и нека на база на този анализ да 

предложим  промени  така  че  да  може  тази  информационно-

разяснителна кампания да постигне целта си.

Това е молбата ми към работната група по медийни пакети.

Приключихме  с  тази  точка.  Продължаваме  със  следваща 

точка от дневния ред – искания за изплащане на възнаграждение. 

Първа е колегата Ганчева.

Точка  5.   Искания  от  общински  избирателни  комисии за 

изплащане на възнаграждения за заседания и дежурства.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  постъпило  е  писмо  от 

Общинската избирателна комисия в община Провадия с вх. № МИ-

15-2017 от 24 ноември 2015 г. с обективирано искане за плащане на 

възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия – 

Провадия, за проведено  заседание на 19 ноември  2015 г., на което 

заседание са  взели  решение  за  обявяване  за  избран  следващия  в 

съответната  листа  общински  съветник.  Приложени  са  всички 

документи  –  решението,  протокола,  има  данни  за  проведеното 

гласуване;  заявление от Пламена Николова Стефанова,  избрана за 
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общински  съветник,  с  което  е  казано,  че  не  желае  да  встъпва  в 

правата на общински съветник и да полага клетва; уведомление от 

председателя на общински съвет – Провадия.

Предвид което ви предлагам да одобрим изплащането на така 

поисканото  възнаграждение  за  едно  заседание  за  8  члена  – 

председател,  заместник-председател  и  секретар,  за  сметка  на 

държавния бюджет съгласно наше решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по електронната поща с вх. № МИ-15-2045 от 25 ноември 

2015 г., което не е подписано, а само отдолу е обозначено „секретар: 

Евгения  Русева”  и  е  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Дългопол.  В  това  писмо,  което  е  наименувано  искане  относно 

изплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Дългопол,  присъствали  на  заседанието  на 

Общинската избирателна комисия на 24 ноември 2015 г., се казва, че 

на  основание  наше  решение  от  19  ноември  за  отваряне  на 

помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  и 

конкретно избирателен списък на секция № 12, с. Камен дял, молят 

да бъдат изплатени възнагражденията съгласно Решение № 2902 от 5 

ноември  на  ЦИК  за  проведено  заседание  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Дългопол,  както  следва  (като  се  изброява 

секретар и няколко члена, които в момента не мога да ги изброя).

Аз предлагам обаче да върнем по имейла едно писмо да се 

окомплектова така направеното искане.  Защото кореспонденцията, 

първо,  се  подписва  от  председател  и  секретар,  и  второ,  нямаме 
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протокол. Да преценим все пак дали това искане за изплащане на 

възнаграждение да не е въз основа само на това писмо, което още 

повече не е подписано и по съответния нормативен ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.  Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-15-202 от 24 

ноември  2015 г., която ни е изпратена от  Общинската избирателна 

комисия – Грамада, област Видин, относно искане за изплащане на 

възнаграждение на  Общинската избирателна комисия – Грамада, за 

проведено  заседание на  21  ноември  2015  г. На  заседанието  са 

присъствали  председател,  секретар  и  8  члена  на  комисията.  На 

въпросното заседание са прекратили пълномощията предсрочно на 

общински съветник и са обявили следващия за избран.

Предлагам ви на основание наше Решение № 2901-МИ и във 

връзка с чл. 458 от Изборния кодекс да одобрим това заседание на 

Общинската избирателна комисия – Грамада.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото искане е с  вх. № МИ-15-

2040 от 25 ноември 2015 г. и е от Общинската избирателна комисия 
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–  Роман.  Касае  дежурства  на  председателя  и  секретаря  по  две 

административни дела, които са заведени, във връзка с което се е 

налагало отваряне на помещения, вадене на чували, броене.

Докладвам  ви  дежурство  на  10  ноември  2015  г. на 

председателя  и  секретаря  във  връзка  с  административно  дело № 

565/2015  г. На  12  ноември  2015  г. има  дежурство  също  на 

председател и секретар по друго административно дело, а именно № 

564/2015 г. На 13 ноември има дежурство на председател и секретар 

– подготовка за заседание и изготвяне на становище. На 18 ноември 

2015 г. се е наложило отваряне на помещение, затова дежурствата са 

на председател, секретар и 4 члена. На 18 ноември 2015 г. е имало 

заседание  по  административно  дело  № 565/2015  г.  и  са  се  явили 

председателят  и  секретарят.  На  въпросното  заседание  е  взето 

решение  да  бъде  отворено  помещението  и  да  бъде  извършено 

преброяването.  И  в  тази  връзка  на  18  ноември  председателят, 

секретарят и определените с решение на Общинската избирателна 

комисия 4 члена са присъствали при отварянето на помещението и 

при броенето.

И последното  дежурство  се  е  осъществило  на  20  ноември, 

също от председателя и секретаря във връзка с явяване по дело № 

564/2015 г.

Предлагам ви на основание наше Решение № 2901-МИ от 5 

ноември  2015  г.  да  изплатим  така  положените  дежурства  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА: И  последното  искане  за 

възнаграждение, което ще ви докладвам, е с вх. № МИ-15-2018 от 24 

ноември  2015 г. от  Общинската  избирателна  комисия –  Монтана. 

Представени  са  всички  документи,  писмени защити,  становища  – 

който  иска,  може  да  се  запознае.  Колегите  са  имали  доста  дела. 

Броили са също бюлетини. Поради което са провели заседания на 9 

ноември 2015 г., на 10 ноември, на 11 ноември, на 12 ноември, на 13 

ноември, на 16 ноември, 18 ноември, 17 ноември, на 19 ноември,20 

ноември и 23 ноември 2015 г.

На  въпросните  заседания са  присъствали   председател, 

заместник-председател, секретар и 8 члена.

Първото заседание, на 9 ноември, е било във връзка с чл. 452 

от Изборния кодекс във връзка  с  чл.  87,  т.  30.  Следващото е  във 

връзка с изготвяне на становище към администрация – Монтана. На 

11 ноември са  разгледали  определение за  отваряне  на  помещение 

във  връзка  с  преброяване  на  бюлетините  в  с.  Сумер  по 

административно дело № 572. На 12 ноември са определили лицата, 

които  да  отворят  помещението  във  връзка  с  определението  по 

делото, а на 13 ноември е самото преброяване по дело  № 571. На 16 

ноември са взели решение да изпратят до Централната избирателна 

комисия  решението  на  Административния  съд,  по  което,  както 

знаете,  им  беше  възложено  да  извършат  поправка  на  техническа 

грешка  и  те  ни  го  изпратиха  с  цел  да  им  дадем  указания.  На 

заседанието на 17 ноември са разгледани две жалби. На 18 ноември 

са определили комисия за приемане на списъците от националния 

референдум и прибирането им в помещението, където се съхраняват 

изборните книжа и материали. На 19, 20 и 23 ноември са провели 

заседания във връзка с решения и определения по съдебните дела, 

които са били заведени.

Предлагам ви да им заплатим заседанията, а именно на 9, 10, 

11,  12, 13,  16, 17,  18, 19,  20 и 23 ноември. Доказателствата са на 

разположение. Аз не ви описах подробно какъв е дневният ред. Има 

за всяко отделно заседание описано с какво са се занимавали.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Внушителен 

доказателствен материал, колеги. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

Следващ докладчик по тази точка е колегата Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  с вх.  № МИ-15-2041 от 25 

ноември  2015  г.  ви  докладвам  искане  за  заплащане  на 

възнаграждение за проведени дежурства от страна на членовете на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Велико  Търново.  Искането  е 

подписано  от  председател  и  секретар  и  съответно  са  приложени 

справки така както е нашето решение за проведените дежурства, в 

които е описано по дати кой е присъствал и какво са извършвали на 

това дежурство.

На  10  ноември  2015  г.  е  проведено  дежурство  от 

председателя  на  ОИК  –  Велико  Търново,  Десислава  Стефанова 

Йонкова.  На  този  ден  тя  всъщност   е  осъществила  процесуално 

представителство пред Административен съд по дело № 777/2015 г. 

Това  е  относно  оспорване  избора  на  кмет  на  кметство  Водолей. 

Предлагам  за  10  ноември  да  се  изплати  възнаграждение  на 

председателя от държавния бюджет.

На 11 ноември 2015 г. се е провело дежурство, на което са 

присъствали председател, секретар и 8 члена. В това дежурство те са 

разпечатали чувалите за избор за общински съветници въз основа на 

съдебно  разпореждане  по  административно  дело  №  7662/2015  г. 

Отделили  са  пакетите  с  недействителни  решение  и  са  ги 

предоставили на вещите лица. Съответно са затворили чувалите и са 

ги предали в архива на общинската администрация.

Също така са входирали и искане по прокурорска преписка за 

предоставяне  на  данни.  Предоставили  са  също  протокол  на 
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Общинската  избирателна  комисия  на  полицейския  дознател  и  са 

снети обяснения от председателя относно механизма на вземане на 

решение  №  233/2015  г.  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Велико Търново.

Предлагам на председател, секретар и 8 члена да се изплати 

възнаграждение за проведено дежурство на 11 ноември 2015 г.  от 

държавния бюджет.

На  12  ноември  2015  г.  председателката  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Велико  Търново,  Десислава  Стефанова 

Йонкова е  осъществила процесуално представителство по дело № 

777/2015  г.  за  оспорван  избор  за  кмет  на  кметство  Водолей. 

Предлагам  да  й  се  изплати  възнаграждение  за  тази  дата  от 

държавния бюджет.

На 13 ноември 2015 г. също председателката на Общинската 

избирателна комисия – Велико Търново, е осъществила процесуално 

представителство по дело № 766 – това е делото относно оспорване 

на  избор  за  общински  съветници.  Предлагам  да  й  се  плати 

възнаграждение за този ден за сметка на държавния бюджет.

На  17  ноември  2015  г.  председателката  на  ОИК  –  Велико 

Търново, също е осъществила дежурство, като е получила тройната 

експертиза по дело № 766/2015 г. Това е относно избор за общински 

съветници. Както е и изготвила писмено становище и съответно са 

го  подали  пред  Административния  съд.  Предлагам  да  се  изплати 

възнаграждение за сметка на държавния бюджет.

На  18  ноември  2015  г.  е  осъществила  процесуално 

представителство  Десислава  Стефанова  Йонкова  по  дело  №  766 

относно оспорването на избор за общински съветници и също така е 

изготвен  отговор  до  разследващия  полицай  по  исканите  от  него 

писмени материали по досъдебно производство ЗМ 148/2015 г. На 

този  ден  дежурство  е  осъществила  и  Силвия  Дечева,  която  е 

подготвила  материалите  и  становището  по  това  досъдебно 

производство,  което  преди  малко  ви  цитирах.  Предлагам  да  се 

изплати възнаграждение за сметка на държавния бюджет.
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И последното е  на  19 ноември 2015 г.  Председателката  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Велико  Търново,  е  получила 

определение по административно дело № 766, с което се оставя без 

уважение  направеното  искане  за  спиране  изпълнението  на 

оспорваното  решение,  което  е  подлежало  на  обжалване,  и  те  са 

изготвили  писмено  становище  по  жалбата  до  Върховния 

административен съд. Предлагам да й се изплати възнаграждение за 

сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  с вх.  № МИ-15-2042 от 25 

ноември 2015 г.  в  Централната  избирателна  комисия е  постъпило 

искане за заплащане на възнаграждение за проведени дежурства на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Златарица.  Справката  е 

подписана  от  председател  и  секретар,  така  както  е  изискването 

съгласно  нашето  решение.  На  11  ноември  2015  г.  се  е  провело 

дежурство, на което са присъствали председател и трима члена. Те 

са подготвили преписката за изпращане в Административен съд  по 

жалба на Федя Дервишев, представител на местна коалиция „Бъдеще 

за Златарица”. Предлагам да се изплати възнаграждение за сметка на 

държавния бюджет.

На  12  ноември  2015  г.  за  представяне  на  Общинската 

избирателна комисия – Златарица, пред Административния съд по 

дело № 772/2015 г. Дежурството са осъществили председател и член.

На 13 ноември 2015 г. е проведено дежурство на председател 

и двама члена. Подготвили са документите за изпращане във връзка 

с  искане  по  прокурорска  преписка  №  565/2015  г.  по  описа  на 
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Районна  прокуратура  –  Елена.  Предлагам  да  им  се  изплати 

възнаграждение  за  сметка  на  държавния  бюджет  и  на  основание 

наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

Следващият докладчик по тази точка е колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Димитровград,  с  вх.  №  МИ-15-2020  от  24  ноември  2015  г.  Със 

същото  се  иска  да  бъде  одобрено  възнаграждение  за  положени 

дежурства от трима членове на Общинската избирателна комисия на 

11  ноември  2015  г.,  когато  са  проведени  заседания  по  две 

административни  дела,  свързани  с  оспорването  на  резултатите  в 

общината,  които  са  били  определени  с  решение  на  Общинската 

избирателна комисия № 355 от 6 ноември 2015 г. Те са трима,които е 

уговорено  заедно  и  поотделно,  но  тъй  като  са  се  явявали  по  две 

отделни дела, аз предлагам да им бъде одобрено възнаграждението 

за дежурства на тези членове на Общинската избирателна комисия, 

които  отделно  от  това  са  и  колеги  адвокати  и  са  представлявали 

Общинската избирателна комисия по делата.

И за проведено заседание на 16 ноември 2015 г., на което се 

присъствали  председател,  секретар  и  7  членове,  на  което  е 

разгледано писмо с вх. № 328 от 16 ноември 2015 г. на председателя 

на  общинския  съвет  –  Димитровград.  Ако  си  спомняте,  бях 

докладвал  една  преписка,  с  която  поради  неявяването  при 

полагането на клетва на общински съветник, който е бил избран от 

коалиция  „Да  за  Димитровград”,  а  именно  Стефан  Димитров, 
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председателят  на  общинския  съвет  е  изпратил  уведомление  до 

Общинската  избирателна  комисия  и  те  го  бяха  заличили,  като на 

негово  място  е  обявен  следващият  в  листата  на  коалиция  „Да  за 

Димитровград”.  Предлагам  за  това  заседание  да  бъде  изплатено 

възнаграждение от държавния бюджет на тези 9 членове, които са 

участвали в заседанието, на основание наше Решение № 2901. 

Само за да допълня доклада, в тази връзка ще помоля да ме 

включите и в  следващата точка  по жалби и сигнали,  тъй като от 

Административен съд – Хасково, се върна жалбата, която е подадена 

срещу това решение, за да мога да я докладвам и Комисията да вземе 

решение какво да правим.„

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Включвам ви в тази точка.

Колеги,  който  е  съгласен  с  изплащането  на 

възнаграждението,  така  както  беше  предложено  от  колегата 

Андреев, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева. 

 Следващ докладчик по тази точка е колегата Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги,  докладвам ви вх.  № МИ-15-

2019  от  24  ноември  2015  г.  постъпило  искане  от  Общинската 

избирателна комисия – Лясковец, за изплащане на възнаграждение 

за  проведено  заседание.  Заседанието  е  проведено  на  20  ноември, 

било  е  във  връзка  с  постъпило  писмо  от  Районна  прокуратура  – 

Горна  Оряховица,  с  което  писмо  се  препраща  по  компетентност 

преписка  във  връзка  със  сигнали  за  извършени  нарушения  на 

правилата  за  предизборна  агитация  в  деня  преди  балотажа. 

Общинската избирателна комисия в състав: заместник-председател, 

секретар  и  7  членове  е  провела  заседание  и  е  взела  съответно 

решение съобразно компетентността си. Предлагам ви да одобрим 
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изплащане  на  възнаграждение  за  едно  заседание  от  държавния 

бюджет.  Искането  е  комплектувано  с  всички  необходими 

документи,  включително  и  с  копие  на  изпратената  преписка  от 

Районната прокуратура.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

Продължете, колега.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви следващо искане 

с  вх.  №  МИ-15-2036  от  25  ноември  2015  г.  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Трявна.  На  23  ноември  е  проведено 

заседание на Общинската избирателна комисия – Трявна, във връзка 

с  прекратяване  пълномощията  на  Мария  Николаева  Пенева  като 

общински съветник и за обявяване за избран за общински съветник 

на Розита Колева Пенева.  Искането е подписано от председател и 

секретар.  Представен  е  протокол  от  проведеното  заседание  в 

оригинал,  както  и  копие  от  самото  решение,  което  е  взето. 

Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждение за сметка на 

държавния  бюджет.  Присъствали  са  всички  11  членове, 

включително председател, заместник-председател и секретар.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Който 

е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  И последно  ви  докладвам искане  от 

Общинската избирателна комисия – Сливница, с вх. № МИ-15-1993 
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от 20 ноември 2015 г. Искането е за изплащане на възнаграждение за 

три дежурства и две заседания. Общинската избирателна комисия е 

провела дежурство на 4 ноември 2015 г.,  на което са присъствали 

секретар и 4 членове. Дежурството е било във връзка с подготвяне 

на  преписка  по  разпореждане  на  Административен  съд  –  София-

област по административно дело. На 6 ноември 2015 г. е проведено 

следващото дежурство от председател, секретар и трима членове във 

връзка  с  изготвяне  на  писмено  становище  по  същото 

административно дело.

На  8  ноември  е  проведено  заседание  за  определяне  на 

процесуален  представител  на  Общинската  избирателна  комисия, 

който да я представлява по това дело. Присъствали са: председател, 

заместник-председател, секретар и цялата комисия в пълен състав.

На  13  ноември  е  проведено  дежурство  за  подготвяне  на 

заседание във връзка с постъпило заявление от общински съветник 

за отказ да положи клетва. В това дежурство са участвали секретар, 

заместник-председател и двама членове.

На 16 ноември е проведено заседание за разглеждане на това 

заявление, като е присъствала Общинската избирателна комисия в 

пълен  състав.  Искането  за  възнаграждение  е  подписано  от 

председател и от секретар. 

Изпратена  ни  е  справка  за  дежурствата,  за  проведените 

заседания,  както  и  протоколите  от  поведените  заседания.  Затова 

предлагам да одобрим изплащане на възнаграждение за сметка на 

държавния бюджет за две заседания и за три дежурства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 
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Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  колегата  Матева. 

Заповядайте, колега.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  в 

момента само за сведение, тъй като се оказа, че искането е изпратено 

само  по  електронната  поща.  Това  е  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Ковачевци, с 

вх. № МИ-15-2049 от 25 ноември 2015 г. Съгласно нашето решение 

би трябвало да бъде окомплектовано по изискванията на решението 

и  да  пристигне  в  оригинал  в  Централната  избирателна  комисия. 

Тогава ще го докладвам за изплащане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  И 

следващ е колегата Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, вх. № МИ-15-2011 от 

23 ноември 2015 г. сме получили искане от Общинската избирателна 

комисия –  Доспат,  за  изплащане на  възнаграждение  за  проведено 

заседание  на  18  ноември  2015  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, 7 члена. На това заседание са 

прекратили  пълномощията  на  общински  съветник  от 

„Реформаторски блок” и съответно са обявили друг от съответната 

кандидатска  листа.  Поради  което  на  основание  чл.  458,  ал.  1  от 

Изборния кодекс ви предлагам да им изплатим възнаграждението за 

това заседание от държавния бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

доклади по жалби и сигнали. Заповядайте, колега Пенев.

 

Точка 6. Доклади по жалби и сигнали.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви определение № 

559  от  18  ноември  2015  г.  на  Административен  съд  –  Ловеч,  по 

административно дело № 244 по описа за 2015 г., с което същият е 

оставил  без  разглеждане  жалбата  на  Вихра  Богомилова  Петрова 

срещу  решение  №  270  от  29  октомври  2015  г.  на  Общинската 

избирателна комисия – Троян. Прекратил е производството по това 

дело и е изпратил делото като преписка на Централната избирателна 

комисия по подведомственост.

Колеги,  докладвам ви го  в  точка  жалби и  сигнали,  защото 

след запознаване с цялата преписка моето становище и в тази връзка 

искам  да  вземем  протоколно  решение,  евентуално  след  това  ще 

подготвя  и  решение.  След  като  се  запознах  с  цялата  преписка, 

установих, че в първоначалната жалба, която е подадена от Вихра 

Богомилова  Петрова,  която  ми  бе  предоставена  вчера  по 

електронната поща от Общинската избирателна комисия – Троян, се 

съдържат  оплаквания  и  сигнали  за  нарушения  и  неправилно 

отразяване на бюлетините в протокола на секционната избирателна 

комисия  и  неправомерно коригиране  на  данните,  отразени  в  този 

протокол.  Направено  е  единствено  искане  да  бъде  извършена 

проверка от Общинската избирателна комисия на изборните книжа, 

да се проверят бюлетините и истинността на отразеното в протокола 

и  да  бъде  уведомена  за  резултата.  Тази  първоначална  жалба 

всъщност  не  съдържа искане за  отмяна  на  решението,  с  което  са 

обявени избраните общински съветници, не се съдържа петитум в 

този смисъл. По тази причина Общинската избирателна комисия в 

Троян е разгледала жалбата, приела е, че корекциите в протокола на 

секционната  избирателна  комисия  са  извършени  с  подписите  на 

трима  от  членовете  на  секционната  избирателна  комисия,  не  е 

констатирала нарушение и е оставила жалбата без уважение.

Фактически  това  решение  на  Общинската  избирателна 

комисия, което е обжалвано с жалба пред Централната избирателна 

комисия,  наистина  не  е  решение  за  обявяване  на  резултат  и  по 

подведомственост  следва  да  бъде  разгледано  от  Централната 

30



избирателна  комисия  доколкото  е  решение  на  Общинската 

избирателна комисия и по общото правило би следвало Централната 

избирателна  комисия  да  осъществи  контрол.  В  тази  връзка 

първоначално,  след  образуване  на  административното  дело, 

Административен  съд  –  Ловеч,  е  прекратил  производството  по 

делото  и  е  изпратил  същото  по  компетентност  на  Върховния 

административен  съд.  Със  свое  определение  Върховният 

административен  съд  е  повдигнал  препирня  за  подсъдност  пред 

петчленен състав на Върховния административен съд, а петчленният 

състав е приел в мотивите на определението, което е постановил, че 

обжалваното решение на Общинската избирателна комисия – Троян, 

не е за обявяване на изборни резултати и в този смисъл е върнал 

отново делото на Административния съд, за да се произнесе с акт, с 

който да приеме дали жалбата е подведомствена на съда или не е. 

Ако  е  подведомствена,  съответно  да  я  разгледа,  ако  не  е 

подведомствена, да я препрати на административния орган.

Искам да кажа, че фактически Върховният административен 

съд е приел, че обжалваното решение не е такова за резултат и при 

всички случаи считам, че подлежи на контрол при това положение 

от Централната избирателна комисия. Не е изтекъл седемдневният 

срок евентуално за обжалване на това определение,  тъй като то е 

пристигнало на 23 ноември в Централната избирателна комисия. Но 

считам,  че  наистина  е  редно  ние  да  се  произнесем  по  жалбата, 

евентуално да отменим или да потвърдим обжалваното решение на 

Общинската избирателна комисия – Троян.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

обстойното представяне. Но тъй като в началото не чух, бих искала 

да попитам какво е качеството на жалбоподателя – участник ли е в 

изборния процес и какви корекции са извършвани в протоколите, а 

именно са ли те свързани със самия резултат, който е отразен в тези 

протоколи?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Качеството на лицето е представител 

на  партия.  Казва,  че  в  секционния  протокол  са  вписани  38 
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недействителни  бюлетини,  като  не  са  посочени  причините  и 

критериите,  които  ги  правят  такива.  Невалидните  бюлетини 

първоначално са посочени като 6, а впоследствие като 38. Това са 

невалидни бюлетини за „Движение 21”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моето предложение е да не обжалваме 

определението за подведомственост, а да изготвим решение, което аз 

ще докладвам в момента, в който го изготвя.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Тоест  предложението за  проект 

за решение какво ще бъде? В смисъл, какви правни последици ще 

породи? В случай че то не е по отношение на резултати, ние ако 

отменим  решението  на  ОИК  какво  ще  се  случи  с  тези 

недействителни или каквито и да било бюлетини?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз може би трябваше да докладвам, но 

понеже не съм изготвил самия проект все пак, лично моето мнение е, 

че  жалбата е  неоснователна и следва да потвърдим решението на 

Общинската избирателна комисия – Троян.

Не възразявам да го отложим, но нека докато го мислим, да 

имаме  предвид,  че  петчленният  състав  на  Върховния 

административен съд е приел, че обжалваното решение на ОИК не е 

такова  по  чл.  459.  Другата  възможна  хипотеза,  която  трябва  да 

обсъдим,  е  в  такъв  случай  да  обезсилим  решението  като 

недопустимо и тогава да изпратим отново на съда.  Но нека да го 

помислим  и  да  го  обсъдим.  Ако  приемем,  че  решението  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Троян,  е  било  недопустимо, 

дотолкова доколкото жалбата, макар и да не съдържа такъв петитум, 

фактически навежда за оспорване на резултат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте подробния 

доклад,  чухте  възможни  варианти,  нека  да  обмислим  и  правните 

последици. Да се консултираме още веднъж и с Изборния кодекс и 

тази точка да бъде първа точка след почивката.  Благодаря,  колега 

Пенев. Продължете със следващ доклад.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпили  са  на  6  ноември 

2015  г.  с  вх.  №  МИ-04-02-45  от  Министерството  на  вътрешните 

работи  няколко  преписки  във  връзка  с  извършени  проверки  по 

сигнали за нарушения на изборното законодателство. Изпратени са 

ни  по  компетентност,  тъй  като  са  приели,  че  няма  данни  за 

извършено престъпление.  Според мен от две  от преписките не се 

установяват административни нарушения. По едната преписка един 

гражданин е казал, че му се струва, че между кандидата за кмет и 

настоящия кмет има някаква уговорка и водят граждани да гласуват. 

Събрани са от Министерството на вътрешните работи обяснения от 

всички  страни  и  не  се  установяват  данни  за  упражняване  на 

контролиран вот или за неправомерно въздействие или каквото и да 

е друго нарушение. Другото е за извършване на агитация в изборния 

ден,  но и за  това са събрани съответни данни и не се установява 

такова  нарушение.  Едната  докладна  записка  е  във  връзка  с 

извършена проверка в гр. Нови Искър в секция № 020, че лице от 

женски пол е заснело с мобилния си телефон бюлетината, с която е 

гласувало.  Явно  секционната  избирателна  комисия  е  установила 

това по време на извършване на заснемането на бюлетината и имаме 

докладна  записка  от  служител  на  МВР,  който  е  установил  и 

самоличността  на  лицето,  включително ЕГН и  адрес.  И  тъй  като 

заснемането на вота е и административно нарушение, по отношение 

на този сигнал предлагам да вземем решение – аз ще изготвя проект 

на  решение  –  с  което  да  установим  нарушение  на  съответната 

разпоредба  от  Изборния  кодекс  и  да  предложим  издаване  на 

наказателно  постановление  по  съответния  ред.  Доколкото 

действително  това  е  на  територията  на  София,  да  изпратим 

материалите  на  Общинската  избирателна  комисия –  София,  да  се 

произнесат по компетентност за установяване на нарушение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  
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Томов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

Колегата Чаушев е следващият докладчик.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в  моята  папка  има  проект  за  решение  по  жалба  и  съответни 

документи по преписката  към тази жалба.  Докладвам,  че  с  вх.  № 

МИ-15-1925 по електронен път до ЦИК е постъпила жалба от Ангел 

Ангелов,  управител  на  „Ястреб  инвест”  ООД,  гр.  Елхово,  срещу 

решение  №  186  от  9  ноември  2015  г.  Преписката  в  оригинал  е 

постъпила  с  вх.  № МИ-15-1925  от  20  ноември  2015  г.  в  ЦИК  и 

включително  е  получено  и  становище  по  случая  от  Общинската 

избирателна комисия – Елхово. Обжалваното решение № 186 от 9 

ноември  на  ОИК  –  Елхово,  Общинската  избирателна  комисия  – 

Елхово,  е  взела  решение  за  съставяне  на  акт  за  установяване  на 

административно  нарушение  на  „Ястреб  инвест”  ООД  поради 

необявяването  на  интернет  страницата,  собственост  на  „Ястреб 

инвест”  ООД,  Елхово,  на  договори  във  връзка  с  предизборната 

кампания, въз основа на които са извършени предизборни клипове 

на местна коалиция за периода от 26 септември до 20 октомври 2015 

г.

Това се оспорва. А ситуацията е следната. Постъпил е сигнал 

срещу  тази  медия  с  решение  №  135  Общинската  избирателна 

комисия – Елхово, не е постигнала мнозинство за постановяване на 

решение.  Това  решение  № 135 е  обжалвано  в  ЦИК.  Централната 

избирателна  комисия  с  Решение № 2898  от  4  ноември е  върнала 

преписката обратно на Общинската избирателна комисия, за да се 

произнесат. И съответно с решение № 186 те са се произнесли и са 

взели решение за съставяне на този акт.

Колеги, обжалва се това, че протоколът и решението не били 

подписани  от  секретаря  на  комисията.  Становището,  което  е 

написано,  е,  че  нито  заместник-председател,  нито  секретар  са 

присъствали  на  това  заседание,  поради  което  и  съответно  след 

запитване  до  Централната  избирателна  комисия  са  провели  и 
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заседанието, на което са взели това решение  № 186, а именно за 

установяване на акт за извършено административно нарушение по 

чл. 180 заради непубликуване на съответните договори.

Това е общо взето фактическата обстановка в контекст. Аз ви 

предлагам  да  я  оставим  като  процесуално  недопустима  без 

разглеждане,  защото  процедурата  се  развива  по  Закона  за 

административните  нарушения  и  наказания  и  съответните 

възражения трябва да се правят със съставянето на актовете. Аз съм 

го  описал.  Това  решение  не  може  според  мен  да  се  обжалва 

самостоятелно,  извън  реда,  предвиден  в  Закона  за 

административните нарушения и наказания, като възражения могат 

да  бъдат  направени  при  съставянето  на  акта  за  установяване  на 

административно нарушение в тридневен срок от подписването му 

от  нарушителя  или  да  бъдат  релевирани  при  обжалването  на 

наказателното постановление пред съответния районен съд.

Предлагам да остане без разглеждане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  

Томов,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 2967-МИ.

Следващ докладчик е колегата Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-15-2023 от 

24 ноември 2015 г. ви докладвам за сведение – колегата Грозева вече 

упомена – решение № 122 на Административен съд – Ямбол, с което 

решение  обявяват  за  недействителен  избора  за  кмет  на  кметство 

Веселиново, община Тунджа, област Ямбол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик в зала - колегата Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  с  вх.  №  МИ-08-347  от  25  ноември  2015  г.  писмо  от 

Административен  съд  –  Хасково,  с  което  въз  основа  на 

разпореждане  на  съда  връщат  по  компетентност  –  така  поне 

преценяват  –  при  условията  на  чл.  88,  ал.  1  от  Изборния  кодекс 

жалбата, която беше постъпила с вх. № МИ-15-1979 от 18 ноември 

2015  г.  от  Стефан  Димитров  Димитров,  избран  за  общински 

съветник.

Жалбата, която ние с протоколно решение решихме да бъде 

изпратена на Административния съд, е качена на 19 ноември 2015 г. 

във вътрешната мрежа и там са сканирани всички документи. За да 

припомня на  колегите,  жалбата  от  Стефан Димитров  Димитров  е 

срещу  решение  №  357  от  16  ноември  2015  г.  на  Общинската 

избирателна комисия – Димитровград, с което решение Общинската 

избирателна комисия се е произнесла въз основа на получено писмо 

от председателя на общинския съвет, с което същият е обявил, че на 

първата сесия на общинския съвет са се явили 32 от избраните 33 

общински съветници, като не е присъствал и не е положил клетва 

избраният за общински съветник от коалиция „Да за Димитровград” 

с  изброяването  на  всички  политически  сили,  Стефан  Димитров 

Димитров.  В  писмото  се  сочи,  че  същият  не  е  посочил,  че  ще  е 

възпрепятстван да присъства при полагането на клетвата, след като е 

следвало  изрично  да  заяви  това  пред  Общинската  избирателна 

комисия – Димитровград, поради което председателят на общинския 

съвет  на  основание  чл.  59  от  Правилника  за  организация  на 

общинския  съвет  на  Димитровград  и  на  основание  текстовете  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация моли 

да  бъде  заличен  Димитров  и  на  негово  място  да  бъде  обявен 

следващият в листата на коалицията.

Към  жалбата  са  приложени  съответно  и  писмо,  което 

господин Димитров е изпратил до заместник-областния управител, с 

което го е уведомил, че във връзка с неговата заповед РД-13-66 от 30 

октомври 2015 г. поради служебната му ангажираност няма да може 

36



да присъства на заседанието за полагането на клетвата и ще се яви 

на  следващото  заседание  и  ще положи клетва.  Отделно от  това  е 

приложено – не присъединихме – и протестна декларация, която е 

постъпила  с  вх.  №  МИ-11-144  от  19  ноември  2015  г.,  с  която 

граждани подкрепят жалбата на господин Димитров и считат, че той 

неправилно е бил отстранен по този начин с атакуваното решение № 

357 от 16 ноември 2015 г.  е  лишен от  възможността да  встъпи в 

правата  си  като  общински съветник  и  по  този  начин  е  подменен 

вотът на избирателите.

Решението  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Димитровград,  е  взето  в  присъствието  на  9  членове.  От  тях  8  са 

гласували „за”, 1 е гласувал „против” и това е членът на Общинската 

избирателна комисия Антония Славова, която е приложила особено 

мнение към решението, като счита, че в нашето Решение № 2884-

МИ от 3 ноември 2015 г. е определено, че трябва да бъде уведомено 

със заявление до Общинската избирателна комисия – Димитровград, 

общинският съветник, който е избран, но не може да положи клетва 

поради уважителни причини, не съответства на текстовете на Закона 

за  местното самоуправление и  местната  администрация.  На второ 

място,  че  изричният  текст  на  чл.  23  казва,  че  когато  общински 

съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на 

клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание 

на общинския съвет. Поради което е гласувала „против” и счита, че 

по този начин са нарушени правата на избрания общински съветник.

От  разпореждането  на  Административния  съд  не  виждам 

какво  е  основанието  те  да  не  го  разгледат,  тъй  като  считам,  че 

контролът  в  случая  би  следвало  по  Закона  за  местното 

самоуправление  и  местната  администрация  да  е  от 

Административния съд – Хасково.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Няма ли мотиви?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Няма.  Има  само  разпореждане 

жалбата  да  се  върне  на  Централната  избирателна  комисия  за 

произнасяне  по реда  на  чл.  88,  ал.  1  от  Изборния кодекс.  Това е 
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разпореждането  на  съдията.  Но  ние  нямаме  как  в  момента  да 

повдигаме  спор  по  отношение  на  компетентността.  Имаме  две 

възможности, която аз в момента докладвам, за да решим какво да 

правим е, да го изпратим на Административния съд отново с едно 

по-подробно писмо, в което да обясним, че Централната избирателна 

комисия не е компетентна да се произнесе по Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Поради което компетентна е да вземе 

решение Общинската избирателна комисия, а оттук целият контрол 

на  решенията  е  по реда  на  Закона за  местното самоуправление и 

местната администрация и е за Административния съд.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вторият вариант е евентуално да 

подготвим един проект на решение, с което да отменим решението 

на Общинската избирателна комисия, с оглед връщането, което ни е 

дадено. За мен лично, връщайки го да нас по чл. 88, ал. 1, това, което 

ние бихме могли да направим, отменяйки решението на Общинската 

избирателна комисия, е да я задължим да даде срок на Димитров, 

тъй като не е дала срок за възражение, тъй като така или иначе има 

обективни причини, поради които не е присъствал на първата сесия 

на общинския съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам да възприемем първия 

вариант, предложен от колегата докладчик, с оглед и практиката на 

Централната  избирателна  комисия.  Така  че  лично ще гласувам за 

първия вариант.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Доколкото това разпореждане все пак 

е съдебен акт, дали не следва да го оспорим, за да не влезе в сила, 

като  се  позовем  на  чл.  230  от  Административно-процесуалния 

кодекс. За да не стане така, че го изпращаме, но междувременно е 

влязло в сила.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  това  е 

председателят на Административен съд – Хасково, който дори не го 

е  образувал,  това  е  само  по  входящия  номер  –  връща  по 

компетентност.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Но колегата  Пенев  е  прав,  то  си е 

разпореждане по хода.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Но няма образувано дело.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Разпорежданията по хода на делото 

подлежат  на  обжалване  по  същия  ред,  по  който  подлежат  на 

обжалване определенията по хода на делото, когато преграждат по-

нататъшния път. А това очевидно прегражда по-нататъшния ход на 

производството. По същия начин едно разпореждане върху входящ 

номер на искова молба подлежи на обжалване, там също няма дело. 

Друг е въпросът,  че в последната година Районният съд – София, 

възприе практика по всичко да образува и след това да прекратява, 

но  тази  нова  практика  не  лежи  на  някаква  нова  в  процесуалния 

закон.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Вчера  колегата  Цанева  докладва. 

Случаят е аналогичен, не е точно същият. Там жалбоподателката си 

е подала молба и е казала, че няма да положи клетва и съответно те 

са уважили това нейно заявление и са избрали следващия от листата. 

Само че тя сега е недоволна. Въпреки саморъчно написаната молба, 

казва, не съм я подала. Аналогично е дотолкова, че имаме решение 

на  Общинската  избирателна  комисия  за  избиране  на  общински 

съветници и двамата не са положили клетва. Единият е представил 

молба, че не може, а другият е казал, че не иска. Аналогично е от 

последиците - Общинската избирателна комисия взима решение, с 

което обявява избрания. Дотолкова да аналогични, не казвам, че са 

едни и същи, но като последици решенията на ОИК са, че избират 

следващите.  И  ние  гласувахме  да  го  обжалваме,  защото 

Административният съд – Сливен, казва, че оставя без разглеждане, 

прекратява производството, като казва, че това не е изборен резултат 

съгласно  чл.  459  и  прекратява,  казва,  че  това  е  решение,  което 
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Общинската  избирателна  комисия  е  взела  въз  основа  на 

правомощията си по чл. 87 и което пък на основание чл. 88 подлежи 

на оспорване пред Централната избирателна комисия. И мотивите, 

които  аз  съм  написала,  са,  че  така  изложените  съображения  на 

Административен  съд  –  Сливен,  са  неправилни  и 

незаконосъобразни, тъй като основанията за вземане на решение на 

ОИК е уведомяване на избрания общински съветник, че не желае да 

положи клетва по чл. 32 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. Тоест да встъпи в пълномощия. Решенията 

на  ОИК,  с  които  се  прекратяват  предсрочно  пълномощията  на 

общинските  съветници,  подлежат  на  оспорване  пред  съответния 

административен  съд  на  основание  чл.  30,  ал.  8  от  Закона  за 

местното самоуправление и местната администрация. И казвам, че 

по  аналогия  на  горната  разпоредба  следва  да  се  приеме,  че 

процесното решение подлежи на оспорване пред Административен 

съд  – Сливен.  Това е  така  с  оглед еднаквите последици както от 

невъзникване  на  пълномощията,  така  и  от  прекратяването. 

Последицата  каква  е?  -  Общинската  избирателна  комисия  избира 

следващия от листата.

И другото, което е посочено, че в чл. 458 от Изборния кодекс 

са  регламентирани  само  действията  на  ОИК  при  предсрочно 

прекратяване, тоест че Общинската избирателна комисия  трябва да 

обяви следващия. Но пък основанията за предсрочно прекратяване 

са в Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

поради  което  това  решение  подлежи  на  оспорване  пред 

Административен  съд  и  Централната  избирателна  комисия  не  е 

компетентна.  Това  съм  изложила  като  основания.  Решенията,  в 

които има основание Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  подлежат  на  контрол  пред  съответния 

административен съд.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, предлагам да изготвим жалба, 

с  която  да  оспорим  това  разпореждане,  с  което  се  прекратява 

производството пред съответния административен съд и се изпраща 
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на  Централната  избирателна  комисия  по  подведомственост. 

Основанието  ми  за  тази  жалба  е  чл.  130  от  АПК  във  връзка  с 

останалите основания, които колегите вече изложиха, като в жалбата 

да  направим  особено  искане  председателят  на  съответния 

административен  съд  да  си  отмени  разпореждането,  с  което  е 

прекратил производството, и да образува дело, като приемем, че е 

подсъдно на съда, а в случай че не направи това, да изпрати жалбата 

на  Върховния  административен  съд  за  разглеждане  на  спора  за 

подведомственост.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги?

Който е съгласен с така направените предложения, обобщени 

от колегата Пенев, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  

Томов,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева. 

Следващият докладчик по тази точка е колегата Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  предходно 

заседание  ви  докладвах  постъпили  три  броя  сигнали  от  Величка 

Дундова  и  Аврам  Цонев,  както  и  от  Костадин  Иванов  Дурчов, 

упълномощен  представител  за  община  Банско.  Ставаше  въпрос, 

уважаеми  колеги,  само  припомням,  че  и  тримата  жалбоподатели 

касаеха едни и същи действия на Общинската избирателна комисия 

– Банско, а именно че на 27 октомври са били извикани да подпишат 

протоколите  за  секция  № 9,  тъй  като  на  25-ти  са  пропуснали да 

положат подписи, само са били изписани имената на членовете на 

съответните секционни избирателни комисии № 4 и № 9. Сигналът 

на  господин Дурчов  е  да  бъде  направена  проверка  на  работата  и 

дейността на Общинската избирателна комисия – Банско, във връзка 

с  тези  сигнали.  Твърди  се,  че  не  са  знаели  дали  това  са  били 

оригиналните протоколи, на които са накарани втори път да положат 
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подписи, те са искали да подпишат с особено мнение, но не им е 

било дадено.

Жалбите са абсолютно идентични от двете лица, членове на 

секционната  избирателна  комисия,  с  абсолютно  еднакво 

съдържание, написани на компютър, написани имена и подписани.

Уважаеми  колеги,  както  ви  докладвах,  имаме  постъпило 

становище до Централната избирателна комисия във връзка с тези 

сигнали от Величка Дундова, Аврам Цонев и Костадин Дурчов от 

Общинската избирателна комисия – Банско. Същото становище е от 

няколко  страници,  мисля,  че  част  от  колегите  го  разгледаха  при 

предходния  ми  доклад,  и  е  подписано  от  8  от  11-те  членове  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Банско,  по  което  изразяват 

становище относно фактите, изложени в жалбите на двамата членове 

на  секционна  избирателна  комисия,  както  и  на  Костадин Дурчов. 

Описана  е  абсолютно  цялата  хронология,  кое  е  мотивирало 

Общинската избирателна комисия да извика членовете на секционни 

избирателни  комисии  №  4  и  №  9.  Става  въпрос  само  за  едните 

протоколи  за  общински  съветници.  Категорично  се  изразява 

становище,  че  не  се  е  допускало  подмяна  на  протоколи  или 

поправяне на тяхно съдържание, което лесно може да се установи от 

сравнението на съдържанието на сканираните от „Информационно 

обслужване”  протоколи  и  тези,  които  са  предадени  вече  в 

Централната избирателна комисия.

Твърди  се  също  така,  че  всички  членове  на  едната  от 

секционните избирателни комисии са подписали тези протоколи, за 

които е станало пропуск на 25-ти да подпишат, както и на другата 

комисия, с изключение на двамата жалбоподатели.

Колеги, беше изразено мнение да се търсят по някакъв начин 

наблюдатели  или  застъпници,  които  са  присъствали  в  деня  на 

изборите,  кое е довело до неподписване на тези протоколи. Аз се 

свързах  незабавно  тогава  с  Общинската  избирателна  комисия  – 

Банско, но тъй като знаете, бях и отпуск десет дни, до момента не са 

постъпили такива  обяснения.  А също така  мисля,  че  няма как  да 
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постъпят  обяснения  от  наблюдатели  или  застъпници,  които  са 

присъствали в изборния ден и евентуално те да дадат становище кое 

е  довело  до  неподписването  на  въпросните  протоколи  на 

секционните избирателни комисии.

Така че, колеги, към настоящия момент предложението ми е 

да  препратим това становище,  което е  доста  подробно,  описана е 

цялата  фактическа  обстановка,  което  е  изпратено  до  Централната 

избирателна  комисия,  пак  казвам,  подписано  от  осемте  от  11-те 

членове  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Банско,  да  го 

изпратим до жалбоподателите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам коментари.

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

Колеги,  преминаваме  към  следваща  точка  от  дневния  ред. 

Позволете ми преди това да ви предложа протоколно решение, моля 

за  вашето  внимание.  Колеги,  ние  знаем,  че  когато  става  дума  за 

произвеждане  на  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове, 

общинската избирателна комисия е тази, която обявява резултатите. 

Вие  знаете  и  че  имаме  такова  решение  с  номер  на  Централната 

избирателна  комисия,  с  което  ние  разпоредихме  на  общинските 

избирателни  комисии  да  публикуват  всички  числови  данни  от 

протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  и  числовите 

данни  от  протоколите  на  общинските  избирателни  комисии  във 

връзка с изборните резултати.

В същото време, колеги, на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 и т. 

34  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна  комисия,  както 

винаги,  извършва  и  повторно  въвеждане  на  тези  данни.  Затова, 

колеги, ще ви предложа следното протоколно решение. В резултат 

на  повторното въвеждане на числовите данни от екземплярите от 
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протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  в  ЦИК  и  от 

протоколите,  разбира  се,  на  общинските  избирателни  комисии  от 

изборите за общински съветници и за кметове,  произведени на 25 

октомври  2015  г.  за  първи  тур,  1  ноември  2015  г.  за  втори  тур, 

Централната избирателна комисия да вземе протоколно решение и 

да  публикува  на  своята  интернет  страница  списък  на 

несъответствията в резултат от повторното въвеждане. Ако приемем 

това протоколно решение, да възложим и на работната група, която 

отговаря за това повторно въвеждане, да приведе данните, които ние 

имаме,  в  необходимия  формат,  за  да  може  този  списък  на 

несъответствията да бъде публикуван на страницата ни.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  7 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева,  Таня Цанева);  против - 4 (Емануил 

Христов, Владимир Пенев, Мария Бойкинова, Георги Баханов).

  Колеги,  не  взехме   решение  да  публикуваме  на  нашата 

интернет страница списъка с несъответствията.

Колеги, аз имам молба. Днес не взехме това решение, но това 

решение  е  важно.  Както  знаем,  ние  имаме  и  договор  с 

„Информационно  обслужване”,  те  са  изпълнили  своята  работа, 

редно е ние да публикуваме. Този въпрос поставих още преди две 

седмици на заседание и поех ангажимент да го внеса на следващо 

заседание.  Изчаках  три  заседания,  колеги,  сега  съм  готова  да 

изчакаме  още,  но  нека  не  бавим  много.  В  оперативен  порядък 

обсъдихме и молбата ми е тази точка да влезе отново в дневния ред 

следващата  седмица,  след  като  ние  имаме  съответното  работно 

заседание, което ще определим кога ще бъде след края на днешното 

заседание.

Колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  –  доклади  по 

писма. Заповядайте, колега Ганчева.
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Точка 7. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по имейла, към вх. № МИ-10-428 от 25 ноември 2015 г. 

Това  писмо  е  във  връзка  с  докладваното  от  мен  на  предходно 

заседание  писмо-жалба  от  лицето  Давидов,  който  искаше да  знае 

какво  се  случва  с  хода  на  неговата  преписка.  Ние  с  писмо  го 

уведомихме, че съответно обжалваме на този етап определението на 

Административен съд – Варна, и той ни благодари и казва, че ще 

следи развитието. Това е за сведение.

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-2028 от 24 ноември 2015 

г., което е уведомително писмо, получено по имейла от Общинската 

избирателна  комисия  –  Аксаково.  Приложено  са  ни  изпратили 

решение  №  315  от  24  ноември  2015  г.  на  ОИК  –  Аксаково,  за 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник  Георги 

Алексиев Стоянов и обявяване на следващия в листата. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължаваме със следващ докладчик по писма – това е колегата 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

входирано копие от заповед на председателя на Народното събрание 

във връзка с актуализация на средномесечната работна заплата на 

наетите  лица  по  трудово  и  служебно  правоотношение.  То  е 

предоставено и на главния счетоводител и е взето под внимание при 

определяне на възнагражденията.

Докладвам за сведение вх. № ЦИК-99-422 от 23 ноември 2015 

г. писмо относно разходите на Централната избирателна комисия по 

споразумението  с  Народното  събрание.  Предоставя  се  на 

счетоводството  за  изплащане  съгласно  условията  по 

споразумението.

Докладвам ви за сведение вх. № МИ-03-335 от 26 ноември 

2015 г. Това е писмо от главния секретар на Министерския съвет до 

изпълнителния директор на Печатницата на БНБ и до нас с копие до 

министъра на финансите във връзка с приключване на изпълнението 
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на договора от 25 септември 2015 г. с предмет изработка и доставка 

на  хартиени  бюлетини  за  гласуване  в  изборите  за  общински 

съветници  и  за  кметове  и  предоставянето  на  допълнителна 

информация от Печатницата и от Централната избирателна комисия. 

От  Министерския  съвет  връщат  подписани  два  екземпляра  на 

окончателния констативен протокол за отпечатване на 23 млн. 184 

хиляди  230  бюлетини,  като  имат  забележка  от  страна  на 

администрацията  на  Министерския  съвет  по  отношение  на 

препечатката  за  кметство  Копиловци,  община  Кюстендил.  Не 

приемат в тази част изпълнението по договора.

Ние  нямаме  заверено  или  копие  от  този  констативен 

протокол, но от писмото става ясно, че не приемат в тази част.

За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-00-665. Това е покана 

за  семинар.  Предоставено  е  и  на  директора  на  дирекция 

„Администрация”.

Колеги, в Централната избирателна комисия в деловодството 

са  входирани  и  протоколите  за  проверката  и  унищожаването  на 

макулатурата от производството на бюлетините в „Алианс принт” с 

вх.  №  МИ-00-414  от  24  ноември  2015  г.  Всички  протоколи  от 

проверката и унищожаването ще оставя в залата, за да може да ги 

разгледате, включително към тези протоколи от „Алианс принт” има 

приложени образци на бюлетини, с които е гласувано в изборите за 

кмет  на  кметство  Копиловци,  където  ви  казах,  че  на  мястото  на 

името на починалия кандидат има тире.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик по тази точка – колегата Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  само  искам  да  ви 

докладвам входящи номера  № ЕП-09-897,  ЕП-09-898, ЕП-09-899, 

ЕП-09-900,  ЕП-09-902,  ЕП-09-903,  ЕП-09-904,  ЕП-09-905,  ЕП-09-

907, ЕП-09-910. Вчера са докладвани от колегата Метин Сюлейман в 

едно общо писмо, така че е отговорено с общо писмо до Окръжна 

прокуратура, Окръжен следствен отдел Благоевград.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за този доклад. 

Продължете, колега.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  разпределено  ми е 

вх.  №  ЕП-09-977  от  17  септември  от  Окръжна  прокуратура  – 

Кюстендил,  Окръжен  следствен  отдел.  Молят  за  нуждите  на 

следствено дело № 95 по описа на ОС – Кюстендил, по какъв ред на 

основа гласуване на предишни избори или чрез вписване имена на 

избирателите  в  него  по  тяхно  желание  е  изготвен  избирателният 

списък в секция № 114 в Скопие, конкретно записването на лицето 

Катерина  Миленковска.  Уважаеми  колеги,  на  тези  въпроси 

отговаряме  как  се  извършва  гласуването  в  чужбина,  че  не  се 

изработват  предварително  избирателни списъци и  в  изборния ден 

във формуляра на избирателния списък членовете  на секционната 

избирателна комисия вписват всеки явил се в избирателната секция 

български гражданин след подаване на декларация по чл. 33, ал. 2. 

Качени  са  в  днешна  вътрешна  мрежа  всичките  ми  проекти  за 

отговори,  които  може  да  погледнете  и  да  гласуваме  след  това, 

уважаема госпожо председател. Но съм приложил отново списъка за 

гласували  в  секция  №  114  в  Скопие,  декларацията  по  чл.  33  и 

списъка по т. 6, както Решение № 337 за назначаване на комисията в 

Скопие.

Уважаеми колеги, разпределено ми е  вх. № ЕП-09-799 от 25 

септември 2015 г. от Окръжен следствен отдел – Кърджали. Искат да 

им се изпрати избирателният списък и протокола на избирателната 

секция, декларацията по чл. 33, препис-извлечение от решението на 

ЦИК  за  назначаването  на  комисията.  Изпратен  е  стандартният 

отговор.  Искат  и  легално  определение  на  „живял  най-малко  през 

последните три месеца в Република България или в друга държава 

членка на Европейския съюз”.  Отговорът е  качен във вътрешната 

мрежа  днес.  Другият  вх.  №  е   ЕП-04-02-1248  от  ОД  на  МВР  – 

Благоевград.  Стандартният отговор е по отношение на едно лице, 

което не е имало право да гласува, тъй като е гражданин на държава, 

която  не  е  членка  на  Европейския  съюз,  а  именно  на  Република 
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Македония.  Така  че  отново  са  приложени  всички  необходими 

документи  към  отговора.  Следващият  вх.  №  е  ЕП-09-776  от  17 

септември 2015 г. от Окръжен следствен отдел – Кюстендил. Пак е 

по какъв ред е гласуването,  по отношение на Мики Салтировски. 

Стандартният отговор със съдържащите се документи. Вх. № ЕП-09-

947  от  Окръжен  следствен  отдел  –  Благоевград  запитване  до 

председателя на ЦИК било ли е включено в избирателния списък за 

провеждане на избори лицето Александър Николов с посочен ЕГН. 

При отрицателен отговор на горния въпрос да се посочат причините 

и дали лицето е отговаряло на изискванията на чл. 350, не е могъл да 

упражни  това  право  и  как  е  установено  това  обстоятелство. 

Стандартният отговор с приложение на всички документи, относими 

към казуса и запитването. Вх. № ЕП-04-02-1188 от 2 октомври 2015 

г.  от  ОД  на  МВР  –  Благоевград  по  отношение  на  лицето  Таня 

Иванова  Георгиева.  Отново  стандартният  отговор,  колеги.  Тя  е 

гласувала в Швеция, но настоящият адрес е в държава, която не е 

членка на Европейския съюз,  а  именно Съединените  американски 

щати. Приложени са документите, списъка от съответната секция в 

Стокхолм, декларацията на лицето по чл. 33, както и решението на 

ЦИК за назначаване на секционната избирателна комисия в Швеция. 

Следващото е вх. № ЕП-04-1187 по отношение на Дарко Митревски 

със съответния ЕГН. Същият е гласувал в Македония за членове на 

Европейския парламент от Република България, без да има такова 

право, тъй като настоящият му адрес е на територията на Република 

Македония и попада в хипотезата на чл. 168, ал. 1 от Наказателния 

кодекс.

Това са стандартните отговори с приложени към документи, 

относими към запитванията. Уважаема госпожо председател, ще ви 

моля  да  ги  подложите  на  гласуване  анблок,  ако  колегите  са  се 

запознали със съдържанието на проектоотговорите ми.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Който е съгласен с всички тези отговори, моля да гласува.
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Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  само ви докладвам 

вх.  №  МИ-15-22  от  24  ноември  2015  г.  изпратено  писмо  от 

Общинската избирателна комисия – Априлци, с което са посочили, 

че са ни изпратили двата броя подписани протоколи. До настоящата 

дата  не  е  получен  единият  от  екземплярите.  Само  искам  да 

докладвам,  че  вчера  такъв  беше  докладван  и  изпратен  със 

съответната поща. За сведение към настоящия момент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик – колегата Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-00-412 от 

24  ноември  2015  г.  сме  получили  писмо  от  „Информационно 

обслужване”, в което ни предлагат в изпълнение на Договор № 13-

06-08 от 2015 г. с Централната избирателна комисия за предоставяне 

на  услуги  по  актуализиране  на  съдържанието  на  официалната 

интернет страница по заявки,  съответно  подавани от  Централната 

избирателна комисия, да подпишем приемно-предавателен протокол 

за приемане на дейностите за периода от 24 октомври до 23 ноември 

2015 г. в договореното качество, пълен обхват и срокове.

Предлагам да се приеме изпълнението във връзка с интернет 

страницата и да се подпише този приемно-предавателен протокол от 

председателя и евентуално секретаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И ви докладвам едно решение, получено 

от Общинската избирателна комисия – Баните. Това е решение № 

208 от 18 ноември 2015 г.  Получено е с вх. № МИ-15-2007 от 24 

ноември 2015 г. В него съответният избор за кмет на община Баните 

е обявен от съда за недействителен. Решението още не е влязло в 

сила,  засега  за  сведение.  Когато  влезе  в  сила,  ще  ви  уведомя  за 

съответните предложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Следващ докладчик е колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо на областния управител на София-град с вх. № МИ-05-149 от 

25  ноември  2015  г.,  с  което  господин  Пенев  пита  как  следва  да 

постъпят с изборните книжа и материали за втория тур от изборите, 

които  в  момента  са  на  съхранение,  като  ни  уведомява,  че  не 

разполагат с подходящи помещения. 

Доколкото  участвах  в  унищожаването  на  технологичните 

остатъци при унищожаването в печатница „Демакс”, съм запозната, 

че тези книжа и материали – това са протоколите за втори тур, които 

нямаше как да бъдат отпечатани между двата тура, са произведени 

предварително, се съхраняват в печатница „Демакс”, като ключът от 

помещението е  в  областния  управител,  предлагам да  отговорим с 

писмо, че протоколите на СИК и ПСИК и други изборни книжа и 

материали,  отпечатани  за  втория  тур  на  изборите  за  кметове,  не 

подлежат на отпечатване по реда на Наредбата за условията за реда 

и отпечатване и контрол върху ценните книжа и се унищожават по 

общия ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 
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РУМЯНА СИДЕРОВА:  Следващото  е  за  преференциите те 

„без”.  Знаете  питането  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Сливница.  Аз  съм  ви  предложила  отговор,  който  е  в  днешно 

заседание и той е кратък: „Въз основа на протоколно решение на 

ЦИК (ако го приемем днес, разбира се) ви уведомяваме, че гласовете 

без  отбелязани  преференциите/предпочитания  се  зачитат  за 

предпочитание/преференция за кандидата, посочен на първо място в 

съответната листа. Под посочен на първо място в листата следва да 

се  разбира  кандидатът  под  № 1  в  предложението  на  съответната 

партия,  коалиция или местна коалиция,  и регистриран под № 1 с 

решението на ОИК за регистрация на листата.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-22-466  от  24 

ноември 2015 г. ви докладвам жалба (така е наименувана, но с оглед 

съдържанието аз считам, че това е писмо) от жители на с. Царевец, 

община  Добричка,  област  Добрич.  Писмото  е  адресирано  до 

председателя на Комисията за борба с корупцията към Народното 

събрание,  до  председателя  на  Националния  съвет  на  Българския 

червен кръст. Казват, че се обръщат към обществените институции, 

работещи  за  доброто  на  хората,  за  извършване  на  проверка  на 

общинската  администрация  в  община  Добричка.  Възмутени са  от 

секретаря Соня Георгиева, която без да има такова право, нарежда 

на 30 октомври в с. Царевец да бъдат раздадени пакети хуманитарна 

помощ от Българския червен кръст в полза на кандидата за кмет от 

БСП  Маргарита  Добрева.  И  казва,  че  са  станали  свидетели  на 
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безобразия,  заплахи  с  уволнения  на  хора,  заплахи  за  физическа 

разправа и какво ли още не. 

Уведомяват  ни,  че  не  могат  да  подпишат  писмото 

собственоръчно  поради  страха  от  саморазправа  от  страна  на 

общината и новоизбраната кметица.

Докладвам ви го за сведение.

И ви докладвам молба с вх. № МИ-22-467 от 25 ноември 2015 

г. от Деян Иванов Димитров, живущ в гр. Гълъбово, област Стара 

Загора. В писмото си моли да му бъде предоставена информация или 

сверяване на данни дали някой индивид е използвал неговите лични 

данни от неговата лична карта и личния му подпис, за да гласува 

вместо него и да фалшифицира вота. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  бяха 

вашите доклади.

Колеги, преминаваме към точка Разни. Първи докладчик съм 

аз.

Колеги, много ви моля да погледнете във вътрешната мрежа 

писмо с вх. № към ЦИК-00-652 от 25 ноември 2015 г. Това е писмо 

от посолството на Франция в България и по повод протичането – 

така  пише писмото –  на  френските  регионални избори на  8  и  13 

декември  2015  г.,  в  рамките  на  техническото  двустранно 

сътрудничество  посолството  на  Франция  организира  посещение  в 

Париж, свързано със запознаване, от една страна, на организацията и 

контрола на изборния процес, и от друга – с превенцията и борбата с 

изборните измами.

Колеги,  както  си  спомняте,  ние  получихме  покана  и 

Централната  избирателна  комисия  реши  председателят  на 

Централната избирателна комисия да бъде изпратен да наблюдава в 

рамките  на  техническото  двустранно  сътрудничество 

произвеждането на тези избори. С това писмо, колеги, посолството 

на Франция има удоволствието да ни съобщи, че има възможност да 

покани още един представител на Централната избирателна комисия 

да посети Париж на същите дати. В разговор в оперативен порядък 
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попитах дали и доколко условията, при които отива председателят, а 

именно  покриване  на  абсолютно  всички  разходи,  включително 

билети  и  командировъчни,  се  отнасят  и  за  втория  представител, 

устно  получих  потвърждение.  Вторият  въпрос,  който  зададох,  е 

какъв  ще  бъде  работният  език  и  получих  отговор,  че  ще  има 

преводач  от  френски  на  български  език  и  от  български  език  на 

френски.

Така че, колеги, не сме обвързани нито с владеене на език, 

нито  с  евентуално  задължение  към  Централната  избирателна 

комисия за заплащане на това пътуване.

Предлагам го на вашето внимание, колеги, за да определим 

втори човек,  който според мен би било изключително полезно да 

наблюдава тези избори.

Време за мислене, колеги.

Колеги,  аз предлагам вторият представител на Централната 

избирателна комисия да бъде Йорданка Ганчева.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, във вътрешната мрежа с  вх.  № ЦИК-00-671 от 25 

ноември  2015  г.  сме  получили  покана  за  участие  в  Четвъртата 

национална конференция по изборни системи, която ще се проведе 

на 10 и 11 декември в Парк-хотел „Москва”, София. Към това писмо 

са  приложени  файлове  във  връзка  и  с  темите.  На  предходната 

конференция от наша страна представители бяха колегата Ганчева, 

Матева и колегата Нейкова. Колегата Ганчева няма да може да отиде 

на тази конференция, тъй като вече решихме, че в това време ще 

бъде в Париж. Има време,  но ви моля,  колеги,  да помислите кой 

представител на ЦИК ще участва в тази конференция. Към днешна 

дата е за сведение.
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Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви да предоставим тази 

покана и на Обществения съвет, ако някои от тях изразят желание. 

Мисля, че би представлявало интерес и за тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, бих искала да ви докладвам, че преди малко говорих 

и с колегата Томов, който в момента по обективни причини е извън 

заседание,  във  връзка  с  писмения  отговор  по  предложенията  на 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Колеги, 

забавихме се с този писмен отговор, като казвам, че ще го включа в 

следващото заседание във вторник, за да можем да го гласуваме и да 

го предоставим на Обществения съвет. И да припомня, че следващия 

вторник след обяд имаме разширено заседание с представители на 

Обществения съвет.

Следващо  нещо,  колеги,  искам  да  ви  помоля  да  отворите 

папката на Румен Цачев до следващото заседание и да се запознаете 

с преписките, които съм му разпределила и които той ще докладва, 

за да имаме предварителна готовност.

Колеги,  с  оглед  на  евентуалната  възможност  на  колегата 

Солакова в понеделник да се наложи да ползва отпуск и с оглед на 

факта че и колегата Златарева, и колегата Мусорлиева са в отпуск, 

ви предлагам да одобрим лице, което би замествало, ако възникне 

такава  необходимост,  колегата  Солакова  за  понеделник.  Очаквам 

вашите предложения.

Предлагам това да бъде колегата Грозева.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Във  връзка  с  дебат,  проведен  в  Централната  избирателна 

комисия на  предходното  ни заседание,  ви  предлагам да  изпратим 

едно общо писмо до кметове на  общини в  случаи,  в  които не са 

осигурили  необходимите  условия  за  работа  на  общинските 

избирателни комисии, като посочим какви са тези условия, то следва 

да ги осигурят в най-кратък срок, тъй като общинските избирателни 

комисии са със съответния мандат.

Колеги, който е съгласен с едно такова писмо до кметовете, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги,  във връзка с доклада на колегата Андреев по повод 

поканата за посещение в Швейцария. Колегата докладва за сведение 

към  предходния  момент.  Аз  предлагам  Централната  избирателна 

комисия да отговори, че ще вземе участие, като допълнително ще 

уведомим за конкретното лице, което ще участва.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колегата Цанева има думата.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, засега докладвам за сведение, като 

разбира  се,  ще  изпратим  отговор,  но  това  изисква  малко  повече 

време. С вх. № ЦИК-07-111 от 26 ноември 2015 г. имаме писмо от 

Избирателни управленчески системи – Канада, с което ни предлагат 
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сътрудничество.  Преводът  е  в  папката  ми във вътрешната  мрежа. 

Предлагам ви да се запознаете и да помислим за отговор.

Второто писмо, което искам да ви докладвам, е с вх. № МИ-

15-2003 от 20 ноември 2015 г. от Общинската избирателна комисия – 

Бобов дол, които са провели след установения срок за приключване, 

тоест 9 и 10 ноември заседание. Питат как да процедират. Предлагам 

по телефона да  им дам указание  да  окомплектоват  и  да  изпратят 

искането за изплащане на възнаграждение.

И третото, последно, което искам да ви предложа, в днешно 

заседание  в  папката  с  моите  инициали е  вх.  № ЦИК-09-53  от  24 

ноември  да  приемем  протоколно  решение,  с  което  да  одобрим 

съгласно чл. 12, ал. 2 от нашия правилник да проведем заседание в 

друго  населено  място  на  датите  18  и  19  декември,  а  именно  в 

Правец.  Ако  приемем  това  протоколно  решение,  да  одобрим  и 

съпътстващите  разходи.  Подробностите  можете  да  разгледате  в 

папката във вътрешната мрежа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  със  съответната 

програма,  която  е  свързана  с  анализа  на  произведените  избори  и 

предложенията до законодателя за евентуални промени в изборното 

законодателство. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

И последен доклад – колегата Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  на  13-ти  беше  публикуван 

списък на печатните издания, за които ЦИК има абонамент за 2015 г. 

Ако няма други предложения, този списък да бъде одобрен и да се 

възложи на администрацията да изиска оферти, включително и от 

фирмата, която ни е снабдявала през 2015 г.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги,  с  това  приключихме  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. Следващото редовно заседание е 

във вторник, 10,30 ч., като за работно заседание ще се уведомим по 

съответния ред.

(Закрито в 13,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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