ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 304
На 1 декември 2015 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Стамболийски.
Докладва: Камелия Нейкова
2. Проект на решение за насрочване на частични избори в
кметство Въглен, община Аксаково, и кметство Крушево, община
Гърмен.
Докладва: Иванка Грозева
3. Принципно решение за произвеждане на нови избори.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Принципно решение за произвеждане на частични избори
Докладва: Румяна Сидерова
5. Искане за отваряне на запечатано помещение.
Докладва: Румен Цачев,
Иванка Грозева
6. Доклади по образувани административни дела.
Докладва: Румен Цачев
7. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева,
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Румен Цачев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Иванка
Грозева, Румяна Сидерова,
Росица Матева
8. Доклади по жалби и сигнали.
Докладва: Владимир Пенев
9. Доклади по докладни.
Докладва: Севинч Солакова
10. Доклади по писма.
Докладват: Владимир Пенев,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев,
Георги Баханов, Камелия
Нейкова, Румяна Сидерова,
Иванка Грозева, Росица Матева
11. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Георгиев Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Мария

Бойкинова, Росица Матева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Метин Сюлейманов.
ОТСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева,
Мария Бойкинова, Ивайло Ивков, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия,
имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнения в
така предложения ви дневен ред?
Първа е колегата Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в точка
„Отваряне на запечатани помещения”, имам две решения. Доколкото
се запознах с писмото на архивите, няма пречка да им разрешим.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Нека

да

видим

предложението на колегата Цачев и Ви вписвам след това като
докладчик.
Други предложения? Колегата Сидерова вдигна ръка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В точка разни. Колегата
Солакова в доклади по писма и докладни. Записвам между доклади
по жалби и сигнали и доклади по писма – доклади по докладни.
Други колеги? Няма.
Определям колегата Сюлейман да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман),
против – няма.
Дневният ред е приет.
Заповядайте, колега Нейкова, за доклад по точка първа:
Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Стамболийски.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с уведомление с вх. № МИ10-463 от 27.11.2015 г. е постъпило предложение от общинския
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ръководител на партия ГЕРБ в Стамболийски за извършване на
промени

в

състава

на

общинската

избирателна

комисия

Стамболийски. Упълномощеният представител на партия ГЕРБ
Стоян Димитров Богданов е упълномощил с пълномощно № МИ-15019 от 17.08.2015 г., което се съдържа в преписката за назначаване на
първоначалния състав на ОИК - Стамболийски с наше Решение №
1729. Това ви го докладвам, тъй като към уведомлението не е
приложено пълномощно и съм направила служебна проверка, че
лицето е надлежно упълномощено.
Предлага се да бъде освободена като председател на ОИК –
Стамболийски Ива Тодорова Мечева на основание чл. 96 и чл. 66, ал.
1, т. 4 от Изборния кодекс, тъй като същата е в трудово
правоотношение в община Стамболийска и на нейно място като
председател да бъде назначена Ангелина Димитрова Арнаудова,
досегашен член на общинската избирателна комисия Стамболийски,
а като нов член на ОИК да бъде назначена Виолета Петрова
Чардакова.
Колеги, аз не съм подготвила проект на решение, тъй като
всички необходими документи не са пристигнали до момента, но
вчера проведох разговор със сегашния председател на ОИК –
Стамболийски Ива Мечева, която потвърди, че е в трудово
правоотношение с община Стамболийски и ще изпрати копие от
заповедта за назначаване, както и че ще получим документите,
свързани с предложението за назначаване на новия член Виолета
Петрова Чардакова.
Тъй като тези документи до момента ги няма и в електронната
поща, аз ви предлагам да вземем решение, с което да освободим Ива
Тодорова Мечева като председател на ОИК – Стамболийски и на
нейно място да назначим за председател на ОИК Ангелина
Димитрова Арнаудова, а новият член на ОИК ще бъде назначен с
последващо решение, след като се получат необходимите документи.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против - няма.
Това е Решение № 2968-МИ/НР.
Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
Проект на решение за насрочване на частични избори в
кметство Въглен, община Аксаково, и кметство Крушево,
община Гърмен.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в днешна дата в моя папка са качени два проекта
на решения. Първият, който ще предложа на вашето внимание е
относно предложение до президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община
Гърмен, област Благоевград. Общинската избирателна комисия с вх.
№ МИ-15-6 от 27.11.2015 г. ни е уведомила, че със свои Решение №
246-МИ от 25.11.2015 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА
предсрочно е прекратила пълномощията на Юлиян Гъръбов
Кочериев, кмет на кметство Крушево, община Гърмен, поради смърт.
Към уведомлението са приложени Решение № 246, копие от смъртен
акт № 00102 от 19.11.2015 г. на община Гърмен.
Предлагам ви на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс
да предложим на президента да насрочи частичен избор за кмет на
кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против - няма.
Това е Решение № 2969-МИ.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е под № 2948 и
също е относно предложение до президента за насрочване на
частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково,
област Варна. Общинската избирателна комисия Аксаково ни е
изпратила с вх. № ЧМИ-15-5 от 16.11.2015 г. уведомление и
приложено към него Решение № 314 от 13.11.2015 г., с което е
констатирала, че избраният за кмет на кметство Въглен Тодор
Георгиев Банчев не е положил клетва и не е подписал клетвен лист
по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, поради което по смисъла на чл. 38, ал. 4
от ЗМСМА пълномощията му не са възникнали. Към уведомлението
е приложено Решение № 314 от 13.11.2015 г., заявление от Тодор
Георгиев Банчев, че поради здравословни причини не е положил
клетва и не може да встъпи в длъжност и писмо с изх. № 9500-552 от
12.11.2015 г. на председателя на общинския съвет, с което ни
уведомява, че лицето Тодор Георгиев Банчев не е положил клетва.
Между другото се свързах с председателя на общинската
избирателна комисия Аксаково и ви предлагам във втория абзац като
отделно изречение да напишем, че решението не е било обжалвано
по данни от председателя за по-голяма яснота. Поради тази причина
считам, че са налице основанията на чл. 463, ал. 4 и ви предлагам да
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приемем решение да предложим на президента да насрочи частичен
избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против - няма.
Това е Решение № 2970-МИ.
Преди да преминем към следващите точки от дневния ред,
тъй като отворих Вашата папка, колега Грозева, а и във връзка с
предстоящ доклад по т. 6 на колегата Цачев аз моля всички колеги,
на които съм разпределяла например искане за изплащане на
възнаграждение или други документи от общинските избирателни
комисии, сред които се съдържат и решения на административни
съдилища и протоколи или експертизи, всички те да бъдат
публикувани в една нарочна папка, която можем да наречем
„Решения и протоколи. Административни съдилища”, с оглед на
анализа, който ние ще извършваме на недействителните бюлетини на
база на подадените решения, тъй като голяма част от тези документи
аз съм разпределила на колегата Цачев, но вчера разбрах, че и в
други преписки, които съм разпределяла на други колеги,
съществуват такива документи.
Колеги, в тази връзка и да ви припомня, че след обяд в 14 часа
имаме

съвместно

заседание

с

Обществения

съвет

с

тема

„Недействителни бюлетини”. Така че може би е добре тази папка да
бъде готова към този момент.
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Колега Сидерова, продължаваме със следващата точка:
Принципно решение за произвеждане на нови избори.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Принципното решение е в моя папка
в днешно заседание. Решението за нови избори е 2945. Постарала
съм се да обхвана всички хипотези за произвеждане на нови избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, проектът на
решение беше изпратен и по електронната поща. Надявам се, че сте
успели да се запознаете предварително с него.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Основанията,

колеги,

са

произвеждане на нови избори. Текстовете са на Изборния кодекс и
на други закони, които са основа за създаване на това решение. Това
са чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, т. 30, чл. 96, чл. 465 до 469 в
специалната част, които са нормите за новите избори, чл. 27, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това
е текстът, който говори, че не възникват пълномощията на общински
съветник, ако не положи клетва и не подпише клетвен лист до
първото следващо заседание. Това е за прекратяване пълномощията
на общинския съвет, ако в продължение на 3 месеца не проведе
заседание, след което, естествено, трябва да се вземе решение за
предсрочно прекратяване на пълномощията и уведомяване за нови
избори. Продължавам: чл. 9, чл. 13, чл. 17 и § 4 от Допълнителните
разпоредби

на

Закона

за

административно

териториалното

устройство, в който също има норми, свързани с новите избори, част
от които са възпроизведени в новия Изборен кодекс, а друга част не
са възпроизведени. Това са тези административни промени, при
които се създават нови общини или други предвидени в закона
обстоятелства. Вие ще ги видите долу разписани подробно. Една от
хипотезите е, когато при административни промени общината
намалява повече от 50 % от територията си или повече от 30 % от
населението, което живее там. Права е колегата, защото има раздел
за пасивното право, значи трябва да има и текста, който касае
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пасивното право, чл. 396 и чл. 397 и то пълния текст, тъй като при
новите избори за общински съветници могат да бъдат избирани и
граждани на друга държава-членка на Европейския съюз.
В точка I са описани подробно тези основания. Случаите,
описани в т. 2 за произвеждане на нови избори, всъщност буквата е
тази, която е изключително по силата на § 4. Иначе в Изборния
кодекс има едно много сложно описание в т. 5 на чл. 465. Всъщност
това е реалната хипотеза, когато при административни промени
могат да се случат други административни промени, без да се отделя
нова община, без да се създава, може да се случи насрочване на
избори. Макар че има една малка колизия в нормите, но мисля, че не
и в този случай.
В точка 4, букви „а”, „б”, „в”, „г” да отпадне в началото
думата „когато”, тъй като тя е горе преди двоеточието. Искате да
стане „узнаването” вместо „възникването”? Но законът казва
„възникването”, не можем да променим кодекса. То ще е от
узнаването, а иначе кога ще стане узнаването? Нали се сещаш, че се
правят, че не са узнали?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, друго има ли по
този раздел? Няма. Преминаваме към раздел II.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Алинея 2 на чл. 463 казва: „В 7дневен срок от предсрочното прекратяване на пълномощията на
кмета на община общинската избирателна комисия приема решение
и уведомява ЦИК”. Защо четете чл. 463, това са частични избори.
Обаче предложението на Камелия е правилно, защото в чл. 466
текстът, който говори за насрочване на нови избори, а ние сме в нови
избори, така казва: „В 14-дневен срок от узнаване на обстоятелствата
по чл. 465”. Ама това е ЦИК, не е за ОИК. Този 7-дневен срок е
указателен. Ние сме го разсъждавали, когато сме правили такива
решения в предишни комисии. Една общинска избирателна комисия
няма как да не узнае собственото си решение. Длъжна е да следи
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кога влиза в сила. Затова е казан този дисциплиниращ срок. Нищо
няма да стане, защото той е дисциплиниращ, не е фиксиран в закона.
Но не може да напишем „незабавно”, защото пак няма как да се
случи, затова нека да се даде един такъв логичен, работен срок, за да
може да се свика комисията и да си вземе решение. Извинявайте, но
обнародването в „Държавен вестник” влиза по правилата на
обнародване в „Държавен вестник”, ние не можем да ги променим.
Узнаването е с публикуването. Не може да не ни представят копие,
няма да ги облекчаваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, разбирам, че сме
на точка 7, последните букви, вероятно и точка 8. Молбата ми е да
говорим на микрофон, тъй като колегите говориха извън микрофон и
до тук не стана ясно какви предложения се обсъждат. Да разбирам
ли, че по раздел II нямаме корекции?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Изобщо не е не, защото законът,
който четете, е за София, Пловдив и Варна. А има един чл. 13 в
Закона за административно териториалното устройство на Република
България, който казва: „Редът за създаване на район е: общинският
съвет по предложение на кмета…” Може да е само една правна
възможност. „… обсъждат проект за деление на града на райони и
приема решение. Решението по т. 1 се изпраща за обнародване в
„Държавен вестник” чрез областния управител, който се произнася
по законността му в 14-дневен срок от датата на получаването.
Решението по т. 1 влиза в сила от датата на обнародването му в
„Държавен вестник”. И ал. 2: „Териториалното деление на община и
градовете с население над 300 хиляди души се извършва със закон.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз благодаря. В първата част беше
само въпрос. И сега имам въпрос. Съжалявам, че не съм успяла да се
запозная с проекта на решение. По отношение на точка 7а, буква „е”,
която визира указа на президента, дали този указ е за утвърждаване
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на решението на Министерския съвет или е за утвърждаване на нови
граници, административен център на общината?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Член 9 от Закона за административно
териториалното устройство на Република България, т. 7, ако не се
лъжа, е: „Решението на Министерския съвет за създаване на нова
община се изпраща на президента на Република България за
утвърждаване”. И по-надолу имаше за обнародването. Не можем да
караме общинските комисии да изследват целия път, те трябва да го
видят в „Държавен вестник” и тогава да реагират.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, все пак нека да имаме
предвид. В чл. 98 на Конституцията пише, че президентът
утвърждава предложението на Министерския съвет. Министерският
съвет приема актове. Актът на Министерския съвет е решението, с
което се приема и се прави предложението, което е по чл. 9, т. 7 от
ЗАТУРГ. Не виждам какво противоречие има.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога да включа само „Утвърждава
решението по чл. 9, т. 7 от ЗАТУРГ”.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

други

предложения?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще има само копие от „Държавния
вестник”, в който се обнародва указа на президента за утвърждаване
на решението по чл. 9, ал. 1, т. 7 от ЗАТУРГ.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухме редакцията
на буква „е” от т. 7. По буква „ж” имаме ли въпроси? Както в „е”,
така и в „ж” вместо „копие на „Държавен вестник” да бъде посочен
броя на „Държавен вестник”.
Колеги, по точка 8?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Една допълнителна редакция. В буква
„б” ще пишем датата на обнародване в „Държавен вестник”. Както
пише: „Решението на общинския съвет”, както пише и „Указа на
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президента, с който се утвърждава решението на Министерския
съвет по чл. 9, ал. 1, т. 7 от ЗАТУРГ”. Всъщност буква „б” ще гласи
така: „Датата на обнародване на указа на президента за утвърждаване
решението на Министерския съвет за създаване на нова община по
чл. 9, ал. 1, т. 7 от ЗАТУРГ”. И същият текст го пренасяме в буква
„б”, която започва с този текст и след запетая: „Решението на
общинския

съвет

за

създаване

на

район

или

кметство”.

Въпросителните отпадат след буква „б”.
Текстът на точка 8: „Централната избирателна комисия взема
решение и предлага на президента на Република България да насрочи
нов/нови избор/избори в 14-дневен срок от”. След това се изброяват
букви „а” и „б”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по точки 9, 10, 11
имаме ли въпроси?
РУМЯНА СИДЕРОВА: От точка 11 махаме въпросителните.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точки 12, 13, 14, 15 –
моля за вашето внимание, за да преминем към раздел III.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка 15 нарочно съм написала
„Общинската комисия”, защото ние контролираме дейността и
оказваме методическо ръководство върху дейността на общинските
комисии. Временно изпълняващ длъжността кмет или другата
администрация ще си обнародва и разгласи този въпрос, но ние да
обвържем и общинските комисии със задължението също да обявят,
за да може да сме сигурни, че ще бъде обявена датата на избора и на
повече места гражданите ще могат да се запознаят, че ще се
произвежда нов избор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да считаме ли, че
раздел II го приключихме? Продължаваме с раздел III.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Този въпрос възникваше при стария
кодекс, когато пишеше „към”, но сега отново прегледаш чл. 396 и
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397, там пише „не по-късно от 6 месеца преди датата на изборите”,
което е без значение. Трябва към тази дата да има регистрация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, говорих извън
микрофон, тъй като при разискванията в Централната избирателна
комисия по принципни решения и във връзка с отделни казуси
Централната избирателна комисия имаше различни становища по
отношение на тълкуването на понятието „уседналост”. В определени
случаи ние считахме, че достатъчно е към дата 6 месеца преди
изборите

определено

лице

в

зависимост

активно,

пасивно

избирателно право да има постоянен, съответно настоящ адрес, в
други случаи ние считахме, че би трябвало да има към дата 6 месеца
преди изборите евентуално и вероятно до самите избори. Това беше
дискусия и по повод конкретен казус във връзка с кандидат, и по
други поводи, като, колеги, тъй като различни членове на ЦИК
застъпваха в различни случаи различни становища, това само
споделих извън микрофона. Не считам, че следва да бъде елемент от
така предложения проект на решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека да предложа саморедакция на
това тире, да не пише към дата 6 месеца, а както е написано в текста
на закона, да пише „най-малко през последните 6 месеца”. Макар че
това „към” произтича от § 1. И не знам дали да включваме общия
текст или пояснението на § 1. По-добре да си остане така, връщам си
думите назад, моля ви се, не ме обърквайте. Започнах много да
разсъждавам. Обратната редакция би довела до лишаването на
огромно количество български граждани от право на глас в
общински избори поради съвременната динамика на живот. Нека
остане така, както е формулировката на § 1, пресъздадена в текста на
решението. Така предлагам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме по
раздел III относно право да избират. По точки 16 и 17 имаме ли
корекции?
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РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка 17 преди тирето трябва да
напишем „друга държава членка на Европейския съюз”. В точка 16,
буква „б”, последното тире се е „заявление”, а е „декларация
Приложение 8”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По раздел III, колеги? С
корекцията „декларация Приложение № 8-МИ” допълване на чл. 396,
ал. 2. Друго имаме ли по този раздел?
Продължаваме с раздел IV.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В чл. 22 след „коалиция” отпада „от
партии”. В точка 23 на втория ред след думата „устав” се слага
наклонена черта и „решение за създаване на коалицията”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
предложения за промени в този раздел? Няма.
Раздел V.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще добавя, че решението подлежи на
обжалване, защото да не ни кажат защо не сме го написали.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? Не
виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение
ведно с корекциите, направени в зала, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов), против - няма.
Това е Решение № 2971-МИ.
Моля да продължим със следващата точка от дневния ред:
Принципно решение за произвеждане на частични избори.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е във вътрешната
мрежа. Тук, ако ви прави впечатление, съм включила и чл. 38, ал. 4
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от ЗМСМА, това е ситуацията, която се появи за съжаление, избран
кмет да не положи клетва. ЗМСМА казва, че не му възникват
пълномощията и приключва до тук, поради което никакъв друг изход
от положението няма освен нови избори, тъй като този кмет вече е
бил избран и не са му възникнали пълномощията. Аз съм имала една
въпросителна, въпреки че съм мислила. Като стигнем на точка 4,
тогава. Тя пак е в § 4 и пак е свързана с възникването на нови
образования като общини, райони и кметства. Всъщност тук е
обяснението, в тези случаи, когато в остатъка от общината се е
намалила с повече от 50 % от територията и 30 % от населението.
Всъщност тук е тази ситуация. След предложението, направено от
председателя, вместо третото тире да напишем като отделно
изречение: „Към решението се прилага и предложение за примерна
дата”. (Продължава говоренето извън микрофоните.) Добре,
съгласна съм.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да не бъде „не се прилага”, а „може
да се приложи”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Досега е било задължение да е част
от решението. Едва ли ще са толкова затруднени.
Формулирах третото тире не като тире, а като самостоятелно
изречение: „Към решението може да се приложи предложение за
примерна дата за произвеждане на частичен избор”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, погледнете до
точка 7.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В буква „г” на първия ред след
думите „с която” вмъкваме „на кмета на общината, района или
кметството”, а след запетайката отпада текста „с която” и става: „с
която на кмета на общината, района или кметството е наложено
наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер”.
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Буква „е” също ще претърпи редакция, както беше в
решението за новите избори, по същия начин. Редакцията, която
беше свързана с решението на Министерския съвет и указа на
президента за утвърждаването създаването на новата община. Там
беше, както и в точка 4, буква „е” от решението за новите избори, по
същия начин ще се редактира и тук.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Като точка 7 имахме случай в
последните избори сега. Както е записано, когато до края на мандата
на кмет остава по-малко от 1 година, не се произвеждат частични
избори за кмет. Но тук, ако си спомняте, се тълкува от Правния отдел
на президента, че не когато остава 1 година, а когато от
предполагаемата дата остава по-малко от 1 година. Тоест, трябва да
има година и 45 дни на практика, за да могат да бъдат обявени
изборите.

Точно

така

можем

да

го

запишем:

„Когато

до

предполагаемата дата на избора остава по-малко от 1 година до края
на мандата на кмет, не се произвеждат частични избори”. Защото
имаше заблуда и ни искаха да отговаряме с писма, да даваме
тълкувания. Спомням си, че имаше на 3-4 места през септември
миналата година такива случаи.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Текстът ще остане така: „Когато от
датата на избора до края на мандата остава по-малко от 1 година.
Макар че това не е така, защото в закона е по друг начин”. Аз
предлагам ние да не го обвързваме така. С това даваме възможност
да се обжалва. Иначе президентът си насрочва и нищо не може да се
обжалва.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз предлагам да напишем
така: „В случая по чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс…”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това изречение може да си остане
така и да има второ: „Датата на произвеждане на частичен избор не
може да бъде след 25 октомври 2018 г.” Обаче първото изречение си
остава.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, активно и
пасивно избирателно право – тук имаме ли коментари? Не виждам.
Произвеждане – особени правила.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка 9 да стане като точка 15 от
Решение № 2971, за да се уеднаквят. В точка 4, върнахме се назад,
тирето, което започва с думата „удостоверение” текстът в скоби
става така „копие от договора или заповед”, от което е видно, че
„лицето заема”, а не „е заело друга длъжност по трудово

или

служебно правоотношение”. Пак в буква „ж”.
Точка 8 на четвъртия ред след „18 години” вместо „до” става
„към изборния ден включително”, така е в закона.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли други
коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение
ведно с корекциите, направени в зала, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Метин Сюлейман), против - няма.
Това е Решение № 2972-МИ.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
Искане за отваряне на запечатано помещение.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в моята папка има няколко проекта
на решения за отваряне на запечатани помещения, свързани с
предаване за архив на книжата от местните избори през 2011 г.
Решенията са подготвени и във връзка с писмо с вх. № МИ-23-57 от
25.11.2015 г. на Държавна агенция „Архиви”, с което е съгласувана
практика и проекта на решение, което й бяхме представили за

18
подобни случаи. Няма бележки и възражения по проекта. Обръща
внимание, че е добре в изборните книжа от различните видове
избори да се съхраняват в отделни помещения.
Първият проект е свързан с искане за отваряне на запечатано
помещение в община Долна Метрополия. Искането е с вх. № МИ-1460 от 23.10.2015 г. на ЦИК, свързано е с отваряне на помещението, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
президент и вицепрезидент на Република България и за общински
съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и предаване на
изборните книжа от местните избори на отдел „Държавен архив”,
Плевен. Съгласно чл. 457, ал. 5 от Изборния кодекс изборните книжа
и материали се съхраняват от общинските администрации до
следващите общи избори за общински съветници и кметове, като
след изтичане на този срок и извършване на експертиза при спазване
на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него
подзаконови

нормативни

актове

определените

за

постоянно

съхранение книжа от местните избори 2011 г. се предават на отдел
„Държавен архив” на съответната териториална дирекция. Книжата
и материалите от изборите за президент и вицепрезидент следва да
се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите
избори за президент и вицепрезидент.
Реда за отваряне на помещението предлагам да бъде по
Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, предвид
което предлагам да разрешим да бъде отворено помещението в
община Долна Митрополия, в което се съхраняват изборните книжа
и материали от произведените избори за общински съветници и
кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на
23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с извършване на експертиза и
предаване на подлежащите на архивиране книжа от изборите за
общински съветници и кметове на Държавна агенция „Архиви“.
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Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от
Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.
За извършените действия по отварянето, както и по
запечатване след това на помещението да се съставят съответните
протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.
Указваме също така, че книжата и материалите от изборите за
президент и вицепрезидент се съхраняват в помещението до
произвеждането

на

следващите

избори

за

президент

и

вицепрезидент, след което се предават в държавен архив. Следва да
бъде изпратено на ЦИК копие от заповедта на кмета за определяне
на длъжностните лица от общинската администрация и от
съставения протокол за отваряне и затваряне на помещението.
След предаване на книжата от произведените през 2011 г.
местни избори в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на
останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на
ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на
помещението, резултата от експертизата на експертната комисия
относно ценността на документите и предаването им за постоянно
съхранение, както и за унищожаването. Това е проектът на решение,
колеги.
В проекта има някои дребни редакции не по същество от тези,
които и преди бяхме подготвили. Това, което предлагам, е всъщност
да ползваме за подобни случаи Решение № 2662. Нямаме вече
общински избирателни комисии от 2011 г. Имаме, разбира се, и
други решения – Решение № 314, 826 от изборите за народни
представители, но редът по същество за отваряне на помещенията е
така, както е в това наше последно решение. И тъй като то е найпрясно и в не редки случаи общинските избирателни комисии могат
да имат досег при отваряне на тези помещения, когато се случва,

20
така че има изборни книжа от последните избори, предлагам
предвид това да ползваме това решение при отварянето, а другите
решения, има едно, две, които са малко по-различни, но по същество
са същите. Та това е проектът, който предлагам за приемане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като това е
първото решение за отваряне на помещение след формирането на
новите ОИК и то във връзка с предаване на Държавен архив, колеги,
моля погледнете имате ли коментари, имате ли предложения. Не
виждам, колеги.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против - няма.
Това е Решение № 2973-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, следващият проект е за отваряне на
помещение в община Никопол, в което се съхраняват книжа от
местните избори от 2011 г. и от изборите за президент и
вицепрезидент. По различното от това, което преди малко приехме
като решение, е, че освен предаване на отдел „Държавен архив” е
направено искане изборните книжа от изборите за президент и
вицепрезидент да се преместят в друго помещение с оглед
освобождаване на това помещение за нуждите на администрацията.
В този смисъл е и диспозитива на нашето решение. По
същество в мотивите пак е посочен реда за отваряне и периода за
съхраняване на изборните книжа, като изрично е посочено, че
книжата от изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват до
следващите

избори.

Предлагам

да

разрешим

отваряне

на

помещението. Достъпът да се осъществи по реда на Решение № 2662,
конкретно т. 30.
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Предлагам да посочим изрично, че кметът на общината със
заповед определя помещението, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на
Република България от 23 и 30.10.2011 г. Преместването на книжата
и материалите в друго помещение да се осъществи под контрола на
назначената от кмета на общината комисия. След преместването на
изборните книжа в новото помещение, то се запечатва по реда на т.
30 от Решение № 2662. Също така книжата и материалите от
изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват в това
помещение до произвеждане на следващите избори за президент и
вицепрезидент, след което се предават на „Държавен архив”. Тоест,
разписваме малко по-подробно една процедура по определяне на
помещението и съхраняване до следващите избори на тези книжа.
Посочваме също така, че се съставят протоколи за отваряне на това
помещение, както и че след приключване на работата по предаване
на книжата от местните избори на отдел „Държавен архив” следва
кметът на общината да ни предостави информация за извършените
действия, унищожаването на книжата, които не са определени като
ценни книжа и няма да се съхраняват в „Държавен архив”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против - няма.
Това е Решение № 2974-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Следващият проект се отнася за община
Искър по искане с вх. № МИ-14-73 от 02.11.2015 г. Направеното
искане е за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
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книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент от
2011 г. и от местните избори от 2011 г. и предаването на книжата и
материалите на „Държавен архив”. Няма нищо по-различно от
първото решение, което приехме за община Долна Митрополия,
предвид което предлагам да го приемем, както е посочено в
решението.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев), против - няма.
Това е Решение № 2975-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-74 от
04.11.2015 г. за отваряне на запечатано помещение в община Долни
Дъбник. Искането е от кмета на общината, временно изпълняващия
длъжността кмет. Отварянето на помещението е във връзка с
предаване на „Държавен архив” на изборните книжа и материали от
местните избори 2011 г., като книжата и материалите от изборите за
президент и вицепрезидент ще останат на съхранение в същото
помещение до произвеждане на следващите избори.
Няма нещо по различно от предходните решения, които
разгледахме и приехме. Предлагам да приемем проекта на решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с този проект на решение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев), против - няма.
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Това е Решение № 2976-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам ви проект на решение за
отваряне на запечатано помещение в община Левски. Виждате го
във вътрешната мрежа. То е по същия начин – за предаване на отдел
„Държавен архив” на изборни книжа и материали от местните
избори 2011 г. по искане с вх. № МИ-06-730 от 20.11.2015 г. В
помещението се съхраняват изборни книжа и материали от изборите
за президент и вицепрезидент 2011 г.
Предлагам да разрешим отваряне на помещението за
извършване на оценка и предаване на „Държавен архив” на книжата
от местните избори, като книжата от изборите за президент и
вицепрезидент ще останат на съхранение в същото помещение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, Който е съгласен
с така предложения проект на решение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев), против - няма.
Това е Решение № 2977-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Последният проект е също във вътрешната
мрежа. Той е малко по-различен. Искането е с вх. № МИ-06-706 от
13.11.2015 г. Постъпило е от община Каолиново, от кмета на
общината, за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали както от местните избори 2011 г., така и от
националния референдум от 2013 г., изборите за народни
представители от 2013 г., за членове на Европейския парламент от
Република България от 2014 г., избори за народни представители –
2014 г. и изборите за президент и вицепрезидент от 2011 г.
Това, на което обръщам внимание, е, че те цитират писмо,
което са получили и което е причина за тяхното искане, писмо, което
са получили от Държавна агенция „Архиви” с № 143 от
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12.10.2015 г., в което писмо, поне така е посочено в искането, че
следва да бъде отворено помещението и предадени в Държавен
архив книжата и материалите от изборите през 2011 г., от изборите
за народни представители от 2013 г. Всъщност това са книжата,
които биха могли да бъдат предадени, защото след това вече са
произведени други избори и срокът за съхранение за тях е изтекъл.
Поради това не би могло да се предадат за съхранение изборните
книжа и материали от всички останали избори, които посочих.
Предлагам за тях да бъде отказано предаването им на
Държавен архив, т.е. ние да разрешим отваряне на помещението по
реда на Решение № 2662, като бъдат предадени за съхранение в
Държавен архив книжата и материалите от 2011 г. от местните
избори и от изборите за народни представители през 2013 г., като
изрично посочваме, че книжата и материалите от другите избори и
от националния референдум остават на съхранение в помещението и
не подлежат на архивиране, и не се изваждат от помещението, също,
че те се съхраняват до изтичане на посочените преди това в
решението срокове. Това е по същество проектът на решение.
Останалите части не са по-различни от предходните.
ПРЕДС.

СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

чухте

предложението за решение. Има ли бележки? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против - няма.
Това е Решение № 2978.
Следващият докладчик е колегата Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Колеги, в днешна дата в
моята папка съм подготвила един проект на решение с абсолютно
идентично искане. Той касае община Криводол. Искането е
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отправено от секретаря на общината по повод писмо от началника на
отдел „Държавен архив”, Враца, за предаване на изборните книжа и
материали от изборите за общински съветници и кметове 2011 г. на
териториално звено „Държавен архив”, Враца.
Моят проект обаче е изготвен преди проектите и решенията,
които току що приехме, така че аз ще се съобразя с новото решение
и ще изключа решенията, които съм посочила, от 2011 г., касаещи
изборите за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври.
Тоест, ще бъде съгласно т. 30 от наше Решение № 2662-МИ/НР от
18.10.2015 г., както и съответно след изваждането, тъй като там
също се съхраняват изборните книжа от изборите за президент и
вицепрезидент на Република България, произведени на 23 октомври,
съответно помещението да бъде запечатано по указания начин.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен
Цачев, Метин Сюлейман), против - няма.
Това е Решение № 2979-ПВР/МИ.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: На 24 октомври съм подготвила проект,
разбира се, с добавките, които току що ви докладвах, поправките,
тъй като проектът е изготвен преди вземане на тези наши решения.
То е по повод искане на кмета на община Роман, искане за отваряне
на помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали
от произведените избори за президент и вицепрезидент на
Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30
октомври 2011 г. Също е по повод писмо от началника на отдел
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„Държавен архив”, Враца, за предаване на изборните книжа и
материали от изборите за общински съветници и кметове,
произведени през 2011 г.
Със съответните промени ви предлагам също да разрешим
достъпа до запечатаното помещение.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Метин
Сюлейман), против - няма.
Това е Решение № 2980-ПВР/МИ.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Доклади по образувани административни дела.
Колеги, аз предварително казвам, че това е началото на този
доклад и припомням от миналото заседание помолих да помислите
кои желаете да се включите в работна група, за да се направи анализ
на недействителните бюлетини на базата на експертизата на вещи
лица и на базата на съответните протоколи от съдебни заседания,
тогава когато бюлетини са броени в съдебни заседания. Виждам
двама заявили се, това е колегата Чаушев, колегата Сюлейман,
колегата Андреев, до тук имаме трима, които желаят да бъдат в тази
група.
Колегата Цачев има думата, заповядайте, колега.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам на този етап само да
ви кажа входящите номера, тъй като работата тепърва предстои. Не
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са малко преписките, които сме получили. Ще ви казвам съвсем
накратко само за кои общински комисии става дума.
Вх. № МИ-15-2097 от 30.11.2015 г. за обжалване на изборни
резултати в ОИК – Стара Загора, кмет на кметство Самуилово.
Вх. № МИ-15-2098 от 30.11.2015 г. – ОИК – Велико Търново
за общински съветници.
Вх. № МИ-15-2094 от 30.11.2015 г. за ОИК – Твърдица,
област Сливен, за общински съветници в община Твърдица.
Вх. № МИ-15-2093 от 30.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на кметство Въбел към ОИК – Никопол.
Вх. № МИ-15-2091 от 30.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на община Павел баня към ОИК – Павел баня.
Вх. № МИ-15-2095 от 30.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на кметство Палатово, Дяково, Блатино, Пиперево, Бистрица
към ОИК – Дупница, област Кюстендил.
Вх. № МИ-15-2044 от 25.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на кметство Динката, ОИК – Лесичово, Пазарджишко.
Вх. № МИ-15-2053 от 26.11.2015 г. – обжалване резултати за
избор на общински съветници към ОИК – Радомир, област Перник.
Вх. № МИ-15-2046 от 25.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на община Бойница към ОИК – Бойница, Видин.
Вх. № МИ-15-2055 от 27.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на кметство Веселиново и кмет на кметство Маломир към
ОИК – Тунджа, област Ямбол.
Вх. № МИ-15-2048 от 25.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на кметство Маломир, ОИК – Тунджа, Ямбол.
Вх. № МИ-15-2047 от 25.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на кметство Българене, ОИК – Левски, Плевен.
Вх. № МИ-15-2051 от 26.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на кметство Горна Липница към ОИК – Павликени, Велико
Търново.
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Вх. № МИ-15-2026 от 27.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на община Баните, ОИК – Баните, област Смолян.
Вх. № МИ-15-2071 от 27.11.2015 г. – обжалване на
резултатите за кмет на кметство Острица към ОИК – Русе.
Вх. № МИ-15-2078 от 27.11.2015 г. – обжалване резултати за
общински съвет Карлово, област Пловдив.
Вх. № МИ-15-2077 от 27.11.2015 г. – обжалване резултати за
кмет на община Неделино, Смолян.
Вх. № МИ-15-2008 от 20.11.2015 г. – обжалване резултати за
общински съвет Търново.
Вх. № МИ-15-2100 от 01.12.2015 г. по административно дело
към Административен съд Хасково.
Това са, които са постъпили, колеги. Ще говоря също с някои
колеги, ако желаят да се включат, например колегата Томов или
Емануил Христов, тъй като тук освен другите неща има и някои
анализи, които трябва да се направят въз основа на данните. А има
интересни данни поне от тези, които гледах до този момент, за
общински съвет Велико Търново, но по тях съм започнал да правя в
добър визуален вид, за да може да се направи съпоставка на
резултатите. Там е извършено преброяване на всички 134 секции в
общината и по-скоро преглеждане на недействителните бюлетини по
повод оспорване на изборните резултати за общински съветници и
кметове. Това, което прави впечатление на пръв поглед, ще кажа
само, че основният дял измежду недействителните бюлетини са
празните бюлетини без посочен вот в тях. Предполагам, че в тях
също така, но това ще го уточним допълнително, има и много
такива, които са с посочен вот в преференцията вместо в
кандидатската листа на съответната партия и коалиция.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цачев,
за доклада.
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Колеги, в тази връзка в папка за днешно заседание е
създадена подпапка „Протоколи и решения АС”. Много моля
колегата Цачев всички входящи номера, които той докладва и са
публикувани за заседание на Централната избирателна комисия,
нека той да ги постави в тази папка. Също така моля другите колеги
от

Централната

избирателна

комисия,

които

по

повод

възнаграждения, искане за възнаграждения от ОИК или по други
поводи имат подобни преписки, също да ги публикуват в тази папка.
Лесно е да се намери за днешно заседание. След това тя ще бъде
извадена и ще бъде в папка „Местни избори 2015 г.”, за да може да
се извърши този анализ. Това е молбата ми, колеги, първата. След
това вече ще говорим и за работната група.
Колегата Матева искаше думата.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз исках това да предложа – да бъде
извадено от днешно заседание, за да не се мъчим да се сещаме всеки
път от кое заседание, да бъде в общата папка „Местни избори”, за да
можем всички да качваме там това, което получим. Защото аз днес
ще докладвам едно искане за възнаграждение, в което има
приложена експертиза, така че ще го кача там.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги. Ще
бъде извадена, тъй като днес сме на днешно заседание и молбата ми
е това да се случи днес, затова мисля, че направихме само за
улеснение папката за днешно заседание. Веднага след това ще бъде
извадена.
Колеги, от тук присъстващите заявиха да се включат в тази
работна група колегата Андреев, колегата Сюлейман, колегата
Чаушев заедно с колегата Цачев. Нека на този етап ние да гласуваме
тази работна група, като всеки колега, който желае, може да се
включи в нея. Освен това от отсъстващите по обективни причини, аз
знам поне за едно лице, което би желало да се включи, но тъй като
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нямам абсолютно потвърждение за това, няма да го посоча. Затова,
колеги, нека да създадем сега тази работна група.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Метин
Сюлейман), против - няма.
Предложението се приема.
Колега Чаушев, преди да Ви дам думата, не определихме
предмета на дейност на тази работна група и не определихме срока
за работа поради следната причина. Както бяхме предварително
определили предмета, ставаше дума за проверка на недействителни
бюлетини, недействителни гласове. С оглед обаче на материалите,
които ние сме получили, е възможно този предмет да бъде разширен
или прецизиран. Това работната група ще прецени на базата на
прочита. Също така тази работна група ще си направи свои критерии
за изследване, които ще ни предложи. А по отношение на срока,
колеги, ми се струва, че трябва да действаме експедитивно, защото
ми се струва, че резултатът от този анализ би следвало да влезе и в
нашия доклад към Народното събрание.
Колегата Чаушев искаше думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Исках я затова, за да видим предмет, цели,
задачи и някакви срокове. Само това исках да кажа, но Вие го
казахте. Аз само пак в същата линия, има ли списък на тези неща или
водили се списък, не папка? Ако няма, да хванем някой от нашите
служители, той да направи един списък и списъкът да се
актуализира.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Много

добро

предложение, колега. След като бъдат публикувани материалите в
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тази папка, ще възложим на директора на дирекцията да организира
създаването на този списък.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Искания за заплащане на възнаграждения от ОИК.
Първа е колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане, което
е постъпило към вх. № МИ-15-2045 от общинската избирателна
комисия Дългопол. Припомням ви, че на предходно заседание ви
докладвах получено по имейла писмо с обективирано искане за
изплащане на възнаграждение, но то не беше окомплектовано
съгласно наше Решение № 2901, а също така не беше подписано по
надлежния ред от председател и секретар на комисията в община
Дългопол. Сега, колеги, са налични всички необходими документи
по нашето решение, но за коректност на доклада ви докладвам, че
отново искането е подписано единствено и само от секретаря. Така
че нека да преценим дали да ги уведомим, че следва всички
документи да се подписват от председател и секретар или ще
разгледаме така искането.
Моето предложение като докладчик е да върнем едно писмо,
че отново искането следва да бъде подписано от председател и
секретар. Видно от документите, че председателят е отсъствал, е
имало лице, което е председателствало. Поне така пише срещу един
от членовете. Но аз изразявам мнение с оглед на това, че гоним
професионални

изборни

комисии

да

бъдат

подписани

от

председателстващ и от секретар.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Подкрепям напълно Вашето предложение. Има изрични разпоредби
на Изборния кодекс в тази насока.
Колеги, други мнения? Не виждам.
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Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Метин
Сюлейман), против - няма.
Предложението се приема.
Колегата Баханов е следващият докладчик, заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Благодаря,

госпожо

председател.

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-2073 от 27.11.2015 г. е постъпило в
Централната

избирателна

комисия

искане

за

заплащане

на

възнаграждение на членове на общинската избирателна комисия
Сатовча на основание т. 14, буква „а” от Решение № 2901 от
05.11.2015 г. на ЦИК. Има проведено заседание на ОИК – Сатовча
на 25 ноември за упълномощаване на членове на ОИК – Сатовча за
присъствие при унищожаване на технологичния брак и печатните
форми в печатницата на БНБ на 27.11.2015 г. Участвали са всички
членове на общинската избирателна комисия. Искането е подписано
от председателя и секретаря. Приложен е протокол, подписан и
подпечатан от председател и секретар. Присъствали са: председател,
заместник-председател, секретар и 8 членове. Взето е Решение
№ 167 за упълномощаване на двама членове, които да присъстват
при унищожаване на технологичния брак.
И още едно искане за заплащане на възнаграждение на
членове на ОИК – Сатовча за проведено заседание на 13 ноември
2015 г. за предсрочно прекратяване пълномощията на общински
съветник и обявяване за избран на следващия от съответната листа
общински съветник съгласно т. 2 и 4 от наше Решение №2901.
Приложен е протокол, подписан и подпечатан от 13.11.2015 г.,
протокол № 24 и Решение № 166 от 13.11.2015 г., с което са
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прекратени предсрочни пълномощията на общински съветник Ерхан
Мехмедов Кълков и обявен за избран следващия Съби Миленов
Айвазов от Движение за права и свободи.
Изготвил съм, уважаеми колеги, справка за заплащане от
държавния бюджет на 2 заседания, проведени от ОИК – Сатовча,
едното на 13 ноември 2015 г., на което са присъствали: председател,
заместник-председател, секретар и 8 члена. И на основание чл. 30,
ал. 4, т. 3 и 6 от ЗМСМА и нашите Решения № 2901 и 2902 и на
заседание на 25 ноември, на което също са присъствали 3 от
ръководството: председател, заместник-председател, секретар и 8
членове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, прощавайте,
първото решение за определяне на упълномощаване на лица за
присъствие при унищожаване на технологичния брак е взето след
решение от коя дата?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Решение от дата 25.11.2015 г. за
упълномощаване на членове, които да присъстват в София, в БНБ,
на 27.11.2015 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, поставям този
въпрос, защото условията и реда за контрол върху унищожаването
на технологичния брак бяха изменени с наше Решение № 2935 от
13.11.2015 г., което решение беше доведено до знанието на всички
общински избирателни комисии. С оглед изменението на т. 24 от
решението не е било необходимо ОИК – Сатовча да упълномощава
свои членове. Но тук колегата Солакова ме подсеща, че узнаването е
само чрез публикуването на Решение № 2935-МИ на нашата
страница. Поставям този въпрос, колеги.
Колеги, с оглед уточненото в оперативен порядък, че
упълномощените членове са присъствали на унищожаването, са
дошли до София за унищожаването на технологичния брак, оттеглям
въпроса си.
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Който е съгласен с така направеното от колегата Баханов
предложение за сметка на държавния бюджет, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Метин
Сюлейман), против - няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, уважаеми колеги, е с вх.
№ МИ-15-2090 от 30.11.2015 г. от общинската избирателна комисия
община Гърмен за проведено заседание на 25 ноември в 17,30 часа.
На основание Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК по
повод подаден сигнал от кмета на община Гърмен за настъпила
смърт на кмета на кметство Крушево относно предсрочно
прекратяване. Присъствали са: председател, заместник-председател,
секретар и 8 членове, т.е. цялата общинска избирателна комисия, на
което заседание са взели решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на Юлиян Качалиев като кмет на село Крушево
поради настъпила смърт и да се уведоми Централната избирателна
комисия за предсрочното прекратяване с оглед правомощията на
същата по чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс. Това е на основание чл.
42, ал. 1 и т. 2 от ЗМСМА и Решения № 2901 и 2902 на Централната
избирателна комисия.
И едно дежурство, уважаеми колеги, проведено на 23
ноември 2015 г. от председател, заместник-председател, секретар и 3
членове на общинската избирателна комисия Гърмен. Тогава са
подготвени материали и са проверили архива във връзка с
провеждане на заседанието на общинската избирателна комисия.
Става въпрос за дежурство на 23, а заседанието е на 25 с
оглед необходимостта от вземане на решението за предсрочно
прекратяване. Така че, уважаеми колеги, предлагам да се изплати
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възнаграждение

за

дежурството

на

председател,

заместник-

председател, секретар и 3 членове на 23.11.2015 г. и на заседание на
25.11.2015 г. – председател, заместник-председател, секретар и 8
членове на ОИК – Гърмен – от държавния бюджет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Метин
Сюлейман), против - няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-2088
от 30.11.2015 г. от общинската избирателна комисия Струмяни има
искане за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 9
ноември 2015 г. с оглед получена призовка за насрочване заседание
по административно дело № 804 и вземане на становище по
насрочване срещу решение на ОИК съдебни дела. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 8 члена.
Заседание на 10 ноември 2015 г. пак във връзка с получена
призовка за насрочване на административно дело № 820 за вземане
на становище.
Пак на 10 ноември 2015 г. дежурство по повод обявяване на
изборните резултати и връчване удостоверенията на новоизбраните
кметове. Приложена е и заповедта на областния управител на област
Благоевград за насрочване на тържествена сесия, на която са
присъствали: председател, заместник-председател, секретар и 1
член.
На

13

ноември

2015

г.

заседание

за

прекратяване

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия в листата.
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На

14

ноември

2015

г.

заседание

за

прекратяване

пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на
следващия от листата.
Проведено

дежурство

на

26

ноември

2015

г.

за

освобождаване помещението, в което се помещава ОИК – Струмяни
и преместване материалите в друго помещение, находящо се в
училището в село Струмяни, от председател, секретар и 1 член.
Само за пълнота на доклада е записано, че председателят е
участвал, не знам защо, участвал в съдебно заседание по 2
административни дела. Не знам дали няма изрично искане за
изплащане на възнаграждение на председател, дали се отчита като
дежурство, но не съм уважил и не съм направил предложение за
изплащане

на

такова

възнаграждение.

Всички

останали

възнаграждения са комплектувани с необходимите документи

-

протоколи, решения, заповед на областния управител на община
Струмяни, така че са приложени всички необходими документи,
заверени „Вярно с оригинала”, подпечатани и подписани от
председател и секретар на общинската избирателна комисия
Струмяни.
Така че, уважаеми колеги, обобщено: да се изплати на ОИК –
Струмяни за заседания на 09.11.2015 г. Присъствали: председател,
заместник-председател, секретар и 8 члена. Заседание на 10.11.2015
г. – председател, заместник-председател, секретар и 8 члена.
Дежурство на 10.11.2015 г. – председател, заместник-председател,
секретар и 1 член. Заседание на 13.11.2015 г. – председател,
заместник-председател, секретар и 8 члена. Заседание на 14.11.2015
г. – председател, заместник-председател и 8 члена. Дежурство на
26.11.2015 г. – председател, секретар и 1 член.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги, коментари? Заповядайте.

Благодаря,

колега.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: На 10 ноември има едновременно и
дежурство и заседание. Приели сме, когато на една и съща дата има
дежурство и заседание, да се брои само едното, тъй като се плаща
дневно възнаграждение. Аз също имах подобен случай и преди
няколко дни го коментирахме. Така че дежурството на 10 ноември
би трябвало да отпадне.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, искам само да
посоча, че на 10 от 9 часа е проведено заседанието във връзка с
получена

призовка

за

заседание

на

Административен

съд

Благоевград, като е приложен протокол за това какво е обсъждано,
предложението на председателя каква форма на защита да има,
какви документи да се приложат. Протоколът е доста подробен.
След това на 10 от 12 часа е и дежурство по повод обявяване
на изборните резултати. С оглед на приложените доказателства това
е заповедта на областния управител за тържествената сесия на
общинската избирателна комисия и на учредителната сесия на
общинския съвет. Там са присъствали само председател, заместникпредседател, секретар и 1 член. Това го водят като дежурство, но
това е първото заседание на общинския съвет. Но както прецените.
За мен едното е участие в заседание, на което се обсъжда един
проблем, следващото е участие в сесия на общинския съвет. Добре,
както прецените, едното ще го махна, това, което се води дежурство.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с така направеното предложение с корекцията, направена в зала от
колегата Христов, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Метин
Сюлейман), против - няма.
Предложението се приема.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, не знам защо
отделно с вх. № МИ-15-2089 са ни изпратили до Централната
избирателна комисия от същата избирателна комисия Струмяни
решение на ОИК за прекратяване пълномощията на общински
съветници и обявяване за избрани на следващите. Те са приложени и
към искането за заплащане, но явно са ни ги представили към
преписката за възнагражденията или към общинската избирателна
комисия Струмяни, по-добре там да се насочат, тъй като са с отделен
входящ номер.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, с това давам 1 час почивка. В 14 часа е съвместното
ни заседание с Обществения съвет и след това продължаваме с
точките от дневния ни ред, колеги, имаме още доста и важни неща.
Колега Томов, Вие направихте ли писмено предложенията ни до
Обществения съвет, днес да им ги връчим? Добре.
(След почивката.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в
залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, продължаваме днешното заседание в 16 часа,
тъй като от 14 до 16 часа беше работната среща между Централната
избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК.
Колеги, на точка искания за изплащане на възнаграждения
от ОИК сме. Последен докладчик беше колегата Баханов.
Колега Баханов, допълнете своя доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, преди почивката
докладвах искания за изплащане на възнаграждения. С наше
протоколно решение одобрихме изплащане на възнаграждения за 4
заседания и 1 дежурство на ОИК – Струмяни, но към искането има
приложени в оригинал заповед № 244 от 13.11.2015 г. за
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командироване на председателя на ОИК за участие в заседание и
дежурство в ОИК за два дни с приложени билети за автобусен
превоз. Така че, уважаеми колеги, предлагам тези документи да
бъдат препратени на община Струмяни за изплащане, тъй като ЦИК
не е компетентна да се произнася по тези направени искания. То
няма и искане, а реално са приложени към искането, без да е
споменато нищо в самото искане.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, чухте предложението на колегата Баханов.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев,), против - няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик колегата
Христов, заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Само че аз преди това бих
искал да допълня нещо към колегата Баханов. Би трябвало в
писмото, което изпращаме, да има един ред да се изплатят
командировъчните разходи за сметка на държавния бюджет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте и Вие,
колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, понеже се засегна темата с
командироването на членове на общински избирателни комисии,
днес постъпи запитване от общинската избирателна комисия Ветово,
а мисля, че и на други места, не са много, но имат такъв проблем,
кой следва да ги командирова. В т. 20 на нашето решение е
записано, че разходите за пътуване и дневни на тези членове на
ОИК, които живеят в друго населено място, се заплащат при
спазване на действащите правила и нормативи. Явно има на места
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проблеми кой да издава командировъчната заповед. Питането на
ОИК – Ветово беше дали те сами трябва да се командироват и това
означава ли, че трябва да имат заповедна книга, където да вписват
заповедите за командировка, доколкото ОИК имат правомощия да
издават

заповеди

въобще.

Защото

кметът

отказвал

да

ги

командирова и поради това на тях не са им изплатени
командировъчните разходи за предаване на изборните книжа и
материали от изборите. Без значение за коя ОИК става дума,
въпросът е принципен. И според мен или трябва да изпратим писмо,
може би до всички кметове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, гласувахме
писмото на колегата Баханов с допълнение със съдържанието на
колегата Христов, а по отношение на представения казус от колегата
Нейкова, колега Нейкова?
КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Аз

предлагам

Централната

избирателна комисия да препоръча на ОИК – Ветово да вземе
решение във връзка с т. 20 от наше Решение № 2901 председателят
на общинската избирателна комисия да подписва заповедите за
командироване на онези членове на общинската избирателна
комисия, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където
работи ОИК и е необходимо пътуване, за да изпълняват служебните
си отношения. И да ги представят на общинската администрация за
изплащане по утвърдените правила.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
РОСИЦА МАТЕВА: Имам само едно допълнение. Ако
вземем това протоколно решение, по същия начин да отговаряме и
при други запитвания.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с този отговор, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
И за тези случаи, в които кметовете на общини отказват,
случая, който колегата Нейкова представи, колеги, ние току що
взехме решение как ще отговаряме в тези случаи.
Колегата Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, ще ви докладвам няколко искания за възнаграждения.
Първото е от ОИК – Силистра за положените дежурства и проведени
заседания за периода след завършване на активния период до 27
ноември 2015 г. Те са спазили нашето изискване да изпратят всичко
наведнъж. В тази връзка ще ви докладвам, че има 7 дежурства и 1
заседание през този период.
На 11.11.2015 г. е проведено дежурство от председателя и 4
членове на комисията във връзка с изпълнение на разпореждане на
Административния съд в град Силистра по административно дело
155 и изпращане на копие от решението до общинския съвет в
Силистра. Присъствали са председател и 4 члена.
На 16.11.2015 г. има дежурство, което е на основание т. 12,
буква

„в”

от

нашето

решение

във

връзка

с

явяване

в

Административен съд Силистра по същото административно дело №
155 на председателя и на 2 члена от общинската избирателна
комисия.
На 17.11.2015 г. е осъществено дежурство пак във връзка с
явяване втори път в Административния съд по административно
дело, на което са присъствали отново председателят и двама
членове.
На 18.11.2015 г. има дежурство, което е във връзка с
подготовка на заседание на общинската избирателна комисия. То е
от председателя и 1 член.
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На същата дата 18.11.2015 г. има проведено и заседание на
общинската избирателна комисия, поради което моето предложение,
както казах и пред колегата Баханов, когато на една и съща дата има
заседание и дежурство на членовете, тъй като възнаграждението е
дневно, не се полага възнаграждение за двете неща. На 18.11.2015 г.
е проведено заседание, на което са присъствали председател,
заместник-председател и 7 члена, което е във връзка с подаване на
заявление за отпадане на общински съветник поради лични причини,
т.е. приели са искането за освобождаване на общински съветник.
На 26.11.2015 г. има дежурство, което е свързано с връчване
на удостоверение на общински съветници. Дежурството е на
председателя.
На 27.11.2015 г. има дежурство от председателя, секретаря и
1 член във връзка с подготовка на материалите и подреждането им в
съответно помещение, което им е предоставено за ползване.
Така че де факто още веднъж да кажа, има 6 дежурства и 1
заседание. Предлагам всички да бъдат изплатени от държавния
бюджет.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев),
против - няма.
Предложението се приема.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Следващото е за възнаграждение на
ОИК – Добрич. Аз преди една седмица докладвах едно такова
възнаграждение. Предния път изчаках, тъй като за всяко заседание
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имаше по едно искане и аз изчаках и се събраха две. Този път също
изчаках и отново се събраха две, така че де факто с различни писма с
входящи номера, в случая е с вх. № Ми-15-2037 от 25.11.2015 г. и вх.
№ МИ-15-2076 от 27.11.2015 г. става въпрос за две заседания, които
са проведени съответно на 23 и на 26 ноември. Те са във връзка с
разглеждане

на

касационна

жалба

против

решение

по

административно дело № 611 на Добричкия административен съд.
Второто заседание е пак по касационна жалба, но различна, от
Движение 21 по административно дело № 611 отново, но явно са
обжалвали две партии и са ги обединили в едно дело. Те изготвят
писмени становища за делото, затова има две заседания. На първото
заседание на 23 са присъствали пълния състав: председател,
заместник-председател, секретари и 8 члена. На второто заседание
също са присъствали всички: председател, заместник-председател,
секретар и 8 члена. Предлагам да им одобрим изплащане от
държавния бюджет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев),
против - няма.
Предложението се приема.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Следващото е за ОИК – Попово,
област Търговище. Те имат проведено едно дежурство на 12
ноември от председателя и секретаря, на което са подготвили
справка във връзка с дело в Административния съд в Търговище.
Явно по-късно ще получим документ, защото който се е явявал на
делото няма приложен такъв документ, има само призовките,
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решението на съда и т.н. Тук пише, че в село Баба Тонка се е
извършило ръчно преброяване на подадените бюлетини. Така че
може би това трябва да го предам на колегата. Затова предложението
ми е да бъде изплатено едно дежурство на председателя и на
секретаря на 12 ноември.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев),
против - няма.
Предложението се приема.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, следващите два проекта на
решения са на госпожа Бойкинова. Тя ми ги предаде, защото излезе
в отпуск за два дена. Едното възнаграждение е за ОИК – Горна
Оряховица, област Велико Търново. Става въпрос за проведено
заседание на 20 ноември, на което са присъствали заместникпредседател, секретар и 5 члена. Тук председателят е отсъствал. То е
във връзка с разглеждане на документация по административно дело
№ 760 в Административния съд във Велико Търново и запознаване с
решението и проведените разисквания. Предлагам да бъде изплатено
на тези общо 7 члена, явно тук са били в непълен състав, но са имали
необходимия кворум.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев),
против - няма.
Предложението се приема.
И последното възнаграждение за днес е на ОИК – Опан,
област Стара Загора, за проведено заседание на 16 ноември. То е по
преписка с вх. № МИ-15-2054 от 26.11.2015 г. и касае решение, с
което се упълномощават двама члена, а именно председател и 1 член
от ОИК – Опал да присъстват при проверката на технологичния
брак, получен при производството на бюлетина за изборите за
общински съветници. Те са присъствали, обаче не знам къде, където
са ги призовали. Но става въпрос, че са провели заседание. Засега
искат само за заседанието, на което са присъствали пълния състав:
председател, заместник-председател, секретар и 8 члена. Предлагам
да гласуваме да бъде заплатено от държавния бюджет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев),
против - няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е колегата Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане
за изплащане на възнаграждение от ОИК – Видин, област Видин.
Пристигнало е с вх. № МИ-15-2079 от 27.11.2015 г. първо по
електронната поща, след което на 30.11 в оригинал. Общинската
избирателна комисия Видин е провела 7 заседания. Първите
заседания са по повод приемане на становище по административни
дела, заседание на 10.11.2015 г., на което са присъствали
председател,

заместник-председател,

секретар

и

7

члена.
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Административното дело, по което са взели писмено становище, е №
461 от 2015 г. на Административен съд Видин.
На 11.11.2015 г. са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 7 члена. Административното дело, по което
са взели становище, е № 436 също на Административен съд Видин.
На

18.11.2015

г.

са

присъствали

също

председател,

заместник-председател, секретар и 7 члена. Административното
дело, по което са взели становище, е № 468/2015 също на
Административен съд Видин.
На 23.11.2015 г. са присъствали същите хора: председател,
заместник-председател, секретар и 7 члена. Административното
дело е № 505/2015 г. на Административен съд Видин.
На 26.11.2015 г. същите присъстващи – председател,
заместник-председател, секретар и 7 члена, са взели становище по
касационна жалба относно делото за кмет на кметство Бяла Рада.
На 13.11.2015 г. същите присъстващи – председател,
заместник-председател,

секретар

и

7

члена,

са

прекратили

предсрочно пълномощията на общински съветник и са обявили
следващия за избран.
На 20.11.2015 г. същите присъстващи – 7 члена, секретар,
заместник-председател и председател, са прекратили пълномощията
на друг общински съветник и са обявили следващия за избран.
Извън тези заседания са постъпили искания за изплащане и
на дежурства:
На 10.11.2015 г. – за председател и 3 члена във връзка с
явяване в съдебно заседание, като обърнах внимание, че например
на 19.11.2015 г. са се явили председател, секретар и 5 члена на
въпросното съдебно дело. Като отворих протокола, те са били
поименно призовани и пише, че двама или трима от комисията не са
се явили. Всички останали са се явили, поради което, ако ви прави
впечатление, дежурствата са така: на 24.11.2015 г. на дежурство пак
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за явяване на съдебно заседание се е явил председателят и 5 члена;
на 25.11.2015 г. се е явил председателят и 4 члена; на 27.11.2015 г. са
се явили председател, заместник-председател и 4 члена. Делата са
няколко, както виждате и съответно са имали по няколко съдебни
заседания.
Затова ви предлагам да утвърдим исканията и справката,
която съм изготвила, от държавния бюджет съгласно правните
основания, които съм посочила, за заплащане на 7 заседания по
датите, които ви изброих, и на 5 дежурства на лицата, които са се
явявали в открито съдебно заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев),
против - няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващата справка е искане за
заплащане на възнаграждение на ОИК – Брегово, област Видин. Те
също имат доста дела в Административен съд Видин и са провели 2
заседания, а именно на 16.11.2015 г., на което заседание са
присъствали председател, заместник-председател, секретари и 7
члена, и на 25.11.2015 г., на което заседание са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 3 члена.
Дежурствата, които са положили, са именно на 11.11.2015 г.
председателят и секретарят на комисията са се явили като
представители на ОИК по административно дело № 495/2015. На
15.11.2015 г. същите – председателят и секретарят са подготвили
документите за заседанието, което ви докладвах на 16-ти, на което са
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прекратили предсрочно пълномощията на общински съветник.
Следващото дежурство е на 17.11.2015 г. също на председателя и
секретаря

във

връзка

с

явяване

в

съдебно

заседание

на

административно дело № 496/2015. На 18.11.2015 г. също
председателят и секретарят са били упълномощени, има решение на
комисията, от комисията като представители на ОИК – Брегово и са
се явили на второ заседание по дело № 495. И на 24.11.2015 г. също
председателят и секретарят са подготвили заседанието, което са
провели на 25.11.2015 г. също за прекратяване предсрочно
пълномощията на общински съветник и обявяване следващия за
избран.
Поради това предлагам да гласуваме положените дежурства,
изплащане от държавния бюджет и двете проведени заседания, които
ви докладвах на ОИК – Брегово.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение е от ОИК – Брусарци. То е пристигнало с вх. № МИ15-2080 по електронната поща, а днес е пристигнало, на 1 декември,
и оригиналът. Те имат искане за изплащане на 1 заседание, на което
са присъствали председател и 5 члена. На това заседание е
извършена поправка на техническа грешка в решението за обявяване
на обявяване на изборите за кмет на кметство Буковец. Както знаете,
това е, на което няма избран кмет, съответно предложихме на
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президента да насрочи нов избор. Объркали са номера на решението
и са се събрали, за да го поправят.
Предлагам да им заплатим на 5 члена и на председателя едно
заседание, проведено на 09.11.2015 г.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И последното, което току що ми беше
дадено, то е само за едно заседание, проведено на 16.11.2015 г.
Искането е от ОИК – Бойница. Пристигнало е в оригинал с вх. №
МИ-15-2107 от 01.12.2015 г. На 16.11.2015 г. ОИК – Бойница е
провела заседание за вземане на решение и определяне на лицата,
които ще участват при отваряне на запечатано помещение, където се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. по административно
дело № 484/2015, в което им е наредено да предоставят 53
недействителни бюлетини. Искането е от Административен съд
Видин.

Присъствали

са

председател,

заместник-председател,

секретар и 8 члена. Към документите е приложено Решение № 132 за
определяне на лицата, които да участват при отваряне на
помещението, както е протокол от проведеното заседание.
Предлагам ви да им гласуваме да им заплатим съответното
възнаграждение за проведеното заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И за сведение към същата преписка,
също от ОИК – Бойница, с вх. № МИ-14-96 от 26.11.2015 г.
комисията ни е изпратила съобразно нашите указания документите
относно отварянето на запечатаното помещение, а именно протокола
от 20.11., подписан от комисията. Това е за сведение съгласно наше
решение, тъй като както знаете помещението е отворено по искане на
административния съд и ние искаме все пак да имаме информация
кога и по кое дело се отварят тези помещения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колегата Матева има думата, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение, постъпило от ОИК – Ковачевци. Аз
ви докладвах постъпилото искане по електронната поща с вх. № МИ15-2049 от 25.11.2015 г. Вчера на 30.11.2015 г. със същия входящ
номер са пристигнали и оригиналите. Така че ви докладвам искане за
изплащане на възнаграждения за заседание и дежурства на
общинската избирателна комисия. Заседанията са проведени на
04.11.2015 г., като са взети решения и становища за представляване
на общинската избирателна комисия и за представяне на изискания
от административния съд документи по административно дело №
529/2015. На заседанието са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 4 членове.
На 05.11.2015 г. е проведено заседание на общинската
избирателна комисия за вземане на становище и представяне на
документи с отваряне на помещението по административно дело №
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530/2015 г. по описа на Административен съд Перник. На това
заседание са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 4 членове.
На 09.11.2015 г. е проведено заседание, в което е взето
становище и са представени документи по административно дело №
529 и е взето освен това решение да се определят дежурните членове
по наше решение по т. 12 от Решение № 2901, както и да се
определят кои членове на общинската избирателна комисия ще
представляват комисията пред Административен съд Перник. На
това заседание са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 8 членове.
На 10.11.2015 г. е проведено заседание на общинската
избирателна комисия за вземане на становище по насрочено дело №
554/2015

на Административен съд Перник. В него са участвали

председател, секретар и 4 членове.
На 14.11.2015 г. е проведено заседание, на което е взето
решение за одобряване на писмено становище по насрочени дела №
529, 230, 560, 568 и 572 от 2015 г. по описа на Административен съд
Перник. На това заседание е взето решение да се осигури
възможност на вещото лице, което е назначено по тези дела, които
изброих, да работи, да бъде отворено помещението и да му бъде
предоставен достъп до изборните книжа и материали, за да може да
бъде изготвена експертизата. В това заседание са участвали
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. Това са
заседанията през месец ноември.
Следващото са дежурства.
На 06.11.2015 г. дежурни са били председател, секретари и 4
членове, като в справката за дежурствата подробно е описано кои от
членовете на общинската избирателна комисия, които са дежурни, по
коя точка от нашето решение са били дежурни. Двама от тях са
определени да представят общинската избирателна комисия пред

52
съда, останалите двама са подготвяли документите и писмените
становища за представяне пред съда. Така че само ще ви кажа датите.
На 06.11.2015 г. са били председател, секретар и 4 членове.
На 11.11.2015 г. са били председател, секретар и 2 членове.
На 12.11.2015 г. са били председател, секретар и 2 членове.
На 13.11.2015 г., на 16.11.2015 г., на 17.11.2015 г., на
18.11.2015 г., на 19.11.2015 г., на 20.11.2015 г. на 24.11.2015 г. и на
25.11.2015 г. са били в същата конфигурация – председател, секретар
и 2 членове. На последната дата всъщност пише архив, т.е. те са
архивирали документацията, която са имали.
И ви предлагам да вземем решение да одобрим изплащането
на

възнагражденията

за

дните,

които

ви

съобщих.

Няма

припокриване на дати със заседания и дежурства.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК – Берковица, което е
постъпило с вх. № МИ-15-2052 от 26.11.2015 г. То е за участие в
заседание,

проведено

на

20.11.2015

г.

за

прекратяване

на

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия в листата. Взети са съответните решения. На заседанието
са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 8
членове.

53
Предлагам ви да вземем решение за изплащане на това
възнаграждение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против няма.
Предложението се приема.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, само за сведение ви докладвам,
че с вх. № МИ-15-2013 от 26.11.2015 г. ни е изпратено в оригинал
искането за заплащане на възнаграждение на членове на ОИК –
Брезник. Останалите документи бяха изпратени в оригинал и беше
докладвано в заседание от 24.11.2015 г. от колегата Нейкова, тъй
като аз бях в печатницата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колегата Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх.
№ МИ-15-2085 от 30.11.2015 г. искане от ОИК – Костенец за
заплащане на едно заседание, проведено на 11.11.2015 г., на което е
присъствала цялата комисия от 11 души. Основанието е Решение №
2109, т. 11 от раздел I и чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс. Следва да се
заплати от държавния бюджет. Подготвили са се за съдебно
заседание и материали за делото.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
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Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против няма.
Предложението се приема.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Същото искане има 2 дежурства – на
11 и на 12.11.2015 г. Едното е за подготовка на заседанието.
Основанието е в т. 12, буква „б” от раздел II на същото решение и
същия текст от кодекса. Второто дежурство е за подготовка на
материалите

и

представяне

на

становището

на

съда

по

административно дело. И двете дежурства са на председател и
секретар.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, това беше допълнение. Който е съгласен с това
допълнение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против няма.
Предложението се приема.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е от ОИК –
Самоков,

която

поради

причина

на

множество

съдебни

административни дела във връзка с оспорване на изборни резултати
е провела 5 заседания – на 11, 12, 13, 16 и 24 ноември, на които са
подготвени становища по съответните дела. Освен това на едно от
заседанията са определени дежурни, които да подготвят материалите
при отваряне на изборно помещение, които са им изискани от
Административния съд по едно от тези административни дела.
Отначало се впечатлих, че са много, но всички са с основание.
Основанието е Решение № 2901, т. 1, буква „ж” от раздел I на
четирите заседания, а на заседанието на 24.11.2015 г., когато са
прекратявани предсрочно пълномощия на общински съветник,
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основанието е чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и нашето решение, с което се
предвижда заплащане на тези заседания.
Също така са проведени 8 дежурства, които са за подготовка
на тези заседания, за изваждане на материалите от хранилището и за
процесуално представителство, т.е. всички имат основание в раздел
II от Решение № 2901-МИ, съответно чл. 83, ал. 4 от Изборния
кодекс. Трябва да се заплатят от държавния бюджет. На 5 от
дежурствата са присъствали председател и секретар, на 1 дежурство
е присъствал заместник-председателят, останалите дежурства са с
председател и член на комисията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващи възнаграждения са с вх. №
МИ-15-2103 от днешна дата съм получила от общинската
избирателна комисия Своге, с което се иска заплащане на 2
заседания. Едното е от 30.11.2015 г., а другото е от 23.11.2015 г. На
заседанието на 23-ти са присъствали председател, заместникпредседател и 8 члена на комисията. На заседанието на 30-ти са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 8 члена
на

комисията.

На

23-ти

са

били

прекратени

предсрочно

пълномощията на трима общински съветници и са обявени
следващите в листите поради оставки. На 30-ти е извършена
констатация, че един общински съветник не е положил клетва и е
обявен следващия в листата.
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Предлагам ви да им заплатим и двете заседания, след което
ще ви предложа обаче едно писмо поради неправилна формулировка
на решенията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

На

заседанието,

на

което

са

прекратявали предсрочно пълномощията на общински съветници,
погрешно в основанията са вписали и наше Решение № 2901. Нашето
решение не може да се третира като основание за прекратяване на
пълномощия, затова им пиша, че то не е основание за предсрочно
прекратяване на пълномощия, а само за провеждане на заседанията.
И по отношение на Решение № 0247, което е от 30.11.2015 г., където
са констатирали неполагането на клетва, са написали „не обявява за
избран еди-кой си общински съветник от същата листа”, а са
написали „назначава за избран общински съветник”. Затова им пиша,
че по отношение на Решение № 0247 от 30.11.2015 г. ви
уведомяваме, че общинският съветник не се назначава. В случаите на
неполагане на клетва от обявен за избран общински съветник той не
се заличава от листата на съответната партия, коалиция или местна
коалиция. ОИК извършва констатация за неполагане на клетвата от
общинския съветник и обявява за избран за общински съветник
следващия в листата на същата партия, коалиция или местна
коалиция кандидат. Пиша го като писмо, защото те са заличили в
листата, а не могат да заличат избрано лице от листата, а само трябва
да констатират, че не е положило клетва и затова да обявят за избран
следващия в листата.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Който е съгласен с това писмо, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Румяна Сидерова, Румен
Цачев), против – 3 (Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Георги
Баханов).
Предложението се приема.
Колегата Баханов, за да довърши с докладите си.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само искам да
допълня справката по отношение изплащане на възнагражденията на
ОИК – Струмяни. Предлагам, колеги, да гласуваме 2 дежурства,
осъществени

от

председателя

на

комисията,

а

именно

представителства по две административни дела в Административен
съд Благоевград, едното е на 9.11.2015 г., другото е на 11.11.2015 г.
Приложени са доказателства, призовки за тези дела.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против
- няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще докладвам само едно за поправка.
Получили сме от Доспат с вх. № МИ-15-2011 от 30.11.2015 г.
Допусната е грешка при изписването за проведено заседание от ОИК
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– Доспат на 18.11.2015 г. В нашата справка е отбелязано 1 член, а те
всъщност са 7. Предлагам да поправим тази техническа грешка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против - няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Доклади по жалби и сигнали.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви отново писмо,
постъпило с вх. № МИ-08-343 от 23.11.2015 г., с което ни беше
изпратена

в

изпълнение

на

определение

на

Ловешкия

административен съд по административно дело № 244/2015 г. от
подведомственост жалбата на Вихра Богомилова Петрова, кандидат
за общински съветник от листата на ПП „Движение 21” срещу
Решение № 270-МИ от 29.10.2015 г. на общинската избирателна
комисия в Троян. Проектът на решение, който съм подготвил, е с
номер 2946 във вътрешната мрежа, днешно заседание, в моята папка.
Накратко ще ви припомня, мисля, че подробен беше и
предишния ми доклад, но за всеки случай, ако колегите са забравили
или път някой не е бил на предишното заседание, когато съм
докладвал. Тази жалба е постъпило в Централната избирателна
комисия и тъй като в нея е посочено, че срещу Решение № 270 на
ОИК – Троян за избиране на общински съветници и тъй като в нея се
излагат съображения за неправилно отчитане на действителни и
недействителни

гласове

в

конкретна

секция,

Централната

избирателна комисия е изпратила тази жалба по компетентност на
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Ловешкия административен съд, тъй като е счела, че тази жалба е
жалба по смисъла на чл. 459 от Изборния кодекс. Жалбата е
постъпила

в

Административния

съд

Ловеч,

образувано

е

административно дело 244 от 2015 г. Ловешкият административен
съд с едно определение прекратява производството по делото и
изпраща същото по компетентност на Върховния административен
съд. Върховният административен съд образува съответно дело и със
свое

определение

повдига

препирня

за

подсъдност

между

Административен съд Ловеч и 4-членен състав на ВАС, като тази
препирня е повдигната пред 5-членния състав на ВАС. Петчленният
състав на ВАС със свое определение изпраща обратно делото на
Ловешкия административен съд, приемайки, че той е компетентният
съд, който трябва да се произнесе като има предвид, че Решение №
270-МИ от 29.10.2015 г. на общинската избирателна комисия в Троян
не е решение за обявяване на резултат, съответно следва първо да се
произнесе по въпроса дали преписката е подведомствена на съда. И в
случай, че приеме, че е подведомствена на съда, да се произнесе по
нейната допустимост, евентуално и основателност. Със свое
определение Ловешкият административен съд приема, че доколкото
това решение не е решение за обявяване на резултат, преписката е
подведомствена на ЦИК. Не знам защо оставя без разглеждане, но
както и да е, сега да не влизаме в детайли. Прекратява
производството и го изпраща на Централната избирателна комисия
по подведомственост.
Фактически административното производство е започнало по
една жалба, подадена от представител на ПП „Движение 21” до
общинската избирателна комисия Троян чрез пълномощник Ваня
Давидова, която жалба е срещу протокол на секционна комисия в
конкретна

секция.

Твърди

се,

че

неправилно

са

отчетени

недействителния брой бюлетини за ПП „Движение 21” в тази секция,
като се излагат съображения за некомпетентност и неорганизираност
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на част от секционната избирателна комисия и се прави искане за
проверка на изборните книжа, проверка на бюлетините, истинността
на отразеното в протокола и се прави искане за уведомяване за
резултата от тази проверка. Общинската избирателна комисия е
разгледала тази жалба, запознала се е с протокола, приела е, че
поправките, които са нанесени в протокола, са нанесени по реда,
предвиден в кодекса с подписа на 3 члена на секционната
избирателна комисия и е отхвърлила жалбата като неоснователна.
Това е именно Решение № 270-Ми от 29.10.2015 г., срещу което е
подадена жалбата на кандидата за общински съветник от листата на
„Движение 21” Вихра Богомилова Петрова. Неправилно е посочено,
че жалбата е срещу решението за обявяване за избрани за общински
съветници. Решението, с което са обявени избраните за общински
съветници, е с друг номер и от друга дата.
Аз лично приемам, че наистина това решение не е решението
за обявяване на резултатите за избор на общински съветници, поради
което наистина е подведомствено на Централната избирателна
комисия да се произнесе по жалбата. Същевременно обаче считам, че
първоначално подадената жалба фактически оспорва резултатите,
отразени в протокол на секционна избирателна комисия съответно
послужили за определяне на крайните резултати в избора за
общински съветници по отношение на „Движение 21”, като се касае
за оспорване на неправилно отразяване на броя на недействителните
бюлетини. Доколкото, макар и да не се съдържа изрично искане за
отмяна на решението за обявяване за избраните за общински
съветници, но доколкото се оспорват резултатите и доколкото в
крайна сметка в административното производство важи принципът
за служебното начало и административният орган е длъжен да
извърши съответната квалификация на жалбата и да прецени дали е
компетентен да разгледа жалбата, аз считам, че е било недопустимо
производството,

осъществено

пред

общинската

избирателна
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комисия, съответно е било недопустимо и постановяването на
решението, което общинската избирателна комисия е постановила,
дотолкова доколкото фактически се оспорва резултат.
Поради тази причина ви предлагам да постановим решение, с
което обезсилваме решението на общинската избирателна комисия
Троян като недопустимо и да изпратим по компетентност до
Административния съд Ловеч преписката по първоначалната жалба с
цялата преписка за разглеждането й по реда на чл. 459 и следващите
от Изборния кодекс. Моля ви в решението освен обичайните
основания чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 88 съм добавил и чл. 459, ал. 1. Ако
прецените, нека да остане като основание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против
- няма.
Това е Решение № 2981-МИ.
ВЛАДИМИР

ПЕНЕВ:

Колеги, по молба на колегата

Сюлейман ви докладвам постъпила в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-08-354 от 30.11.2015 г. призовка от
Административния съд в Пловдив по административно дело №
2814/2015, по което Централната избирателна комисия е пуснала
жалба до Върховния административен съд на основание чл. 130, ал. 1
във връзка с оспорване на препращане по подведомственост.
Указанията са в 7-дневен срок да се изпратят два броя преписи от
жалбата за връчване на другите страни, което явно не е сторено с
първоначалното изпращане на жалбата. В този смисъл с протоколно
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решение да одобрим изпращането със съпроводително писмо на два
броя преписи от жалбата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против
- няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И ако ми позволите, още един доклад.
Абсолютно идентичен е. Отново от Административен съд Пловдив,
отново е във връзка с жалба на Централната избирателна комисия, но
е по друго дело № 2831/2015 г. Същите указания са, по същия начин
да изпратим преписи от жалбата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще изпратим
преписи от жалбата.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против
- няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик колегата
Солакова – доклади по докладни и доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на първо място ми позволете
да допълня наше протоколно решение от 24 ноември 2015 г., с което
по списък на сътрудниците, поканени в края на август и които
подпомагаха до 30 ноември дейността на Централната избирателна
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комисия, оформихме допълнителните споразумения и възложихме на
администрацията да ги изготви, а председателят да ги подпише с
размер на възнаграждението за допълнителните дейности. В този
списък сме пропуснали Елена Стефанова. Моля при същите условия
да се включи допълнително споразумение и с госпожа Елена
Стефанова.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против
- няма.
Предложението се приема.
Продължете, колега.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпило е писмо с вх. №
МИ-00-417 от 27.11.2015 г. по електронната поща от изпълнителния
директор на Печатницата на БНБ. Писмото е във връзка с наш изх. №
от 24.11.2015 г. до администрацията на Министерския съвет с копие
до Печатницата на БНБ и до министъра на финансите. Изходящият
номер е МИ-03-325 от 24.11.2015 г. С това писмо ние отговорихме на
искането

на

администрацията

на

Министерския

съвет

да

предоставим информация относно препечатването на бюлетини за
кметове на община Белица и за кметове на кметства. Помните, че по
отношение на кметство Копиловци ние изпратихме приложени копия
от наши писма, с които бяхме изразили становище да се генерира
бюлетината, съдържанието на бюлетината във вида, в който е била
преди блокирането в Централната избирателна комисия, тъй като
както в печатницата след тази информацията от администрацията на
Министерския съвет ние установихме, че бюлетината е била
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препечатана и на изборите избирателите са гласували с одобрена
бюлетина без името на починалия кандидат. Получихме копие от
тази бюлетина от администрацията на Министерския съвет, от
Печатницата на БНБ, взехме образец от печатница „Алианс принт”,
където

е

отпечатана

Министерския

съвет

бюлетината,
одобри

и

администрацията

изпълнението

на

договора

на
за

отпечатване на бюлетини на 25.11.2015 г. с изключение на
препечатаните бюлетини за кметство Копиловци. Предполагам, че от
Печатницата на БНБ изискват всички приложения, но то е и във
връзка с препечатаната бюлетина за Копиловци. В петък проведох
разговор със секретаря на ОИК – Кюстендил госпожа Илиева и
помолих да ни изпратят решение на общинската избирателна
комисия Кюстендил във връзка с утвърждаването на образеца на
бюлетината Копиловци. Те са ни изпратили по електронната поща
сканирано Решение № 256 от 12.10.2015 г. Те трябва да са
публикувани във вътрешната мрежа. С това решение заличават като
кандидат за кмет на кметство Копиловци Васко Георгиев Венев от
Коалиция за промяна – БСП, Движение за радикална промяна
„Българската пролет”, ЗС „Александър Стамболийски”, Партия на
зелените, Комунистическа партия на България, приложили са
сканирано Решение № 306 от 20.10.2015 г. Това решение е след наше
указание до всички общински избирателни комисии от 19.10.2015 г.
да публикуват на интернет страницата си сканирано копие от
одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в
отделните видове избори.
Аз ви предлагам да отговорим на Печатницата на БНБ, като
приложим цялата информация, която е приложение към писмото до
главния секретар на Министерския съвет и допълнително писмото да
бъде и до главния секретар на Министерския съвет с копие до
министъра на финансите, допълнително да кажем, че прилагаме
допълнително получените от ОИК – Кюстендил по електронната
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поща сканирани копия на двете решения. Те са ни представили,
разбира се, и образец от бюлетината. Видно от така представените
доказателства, отново нямаме решение, което да е прието по реда на
Решение № 2363 за одобряване на предпечатен образец, но е ясно, че
общинската избирателна комисия е запозната със съдържанието на
бюлетината без името на починалия кандидат. В тази връзка обаче не
знам дали изрично да не се произнесем, след като това го няма като
условие в договора между администрацията на Министерския съвет
и Печатницата на БНБ или да оставим тези взаимоотношения да се
развиват само между тях, а ние, както и до този момент, само да
предоставяме информацията, която се намира в Централната
избирателна комисия.
Колеги, телефонния разговор го проведох, за да може да
спестим време и във вторник на заседанието да мога да докладвам
пълната информация и доказателства да представим както на
Печатницата на БНБ, така и на администрацията на Министерския
съвет. Но е ясно, че това не се получи. Предлагам на ОИК –
Кюстендил да напишем изрично писмо, в което да кажем да ни
представят решението за одобряване на предпечатния образец
съгласно Решение № 2363, освен ако не счетем, че това се съдържа в
представените доказателства.
ПРЕДС.
Колеги,

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

коментари по този въпроси?

Благодаря,

Няма. Колеги,

колега.
чухте

предложението за предоставяне на пълната информация и второ
предложение към общинската избирателна комисия Кюстендил.
Който е съгласен с така направените предложения, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
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Грозева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против – 1 (Йорданка
Ганчева).
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК00-675 от 27.11.2015 г. от „Информационно обслужване” са ни
представили проекти на удостоверения и във връзка с тяхно участие
в процедура по Закона за обществените поръчки са помолили на 30-и
да бъде издадено удостоверение във връзка с участието им и
изпълнението на задачи по компютърна обработка на данните от
гласуването в изборите за членове на Европейския парламент и в
изборите за народни представители през 2014 г. Знаете за 30 ноември
поради мое отсъствие колегата Грозева беше упълномощена да
подписва за секретар. Вчера удостоверенията са подписани. Моля за
последващо одобрение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в петък беше изпратено
писмо до Националната служба за охрана във връзка с транспорта,
осигуряван на Централната избирателна комисия, тъй като знаете, че
по това споразумение след насрочване на изборите по подадена
заявка от Централната избирателна комисия се осигуряват до 6 броя
автомобили с водачи и това е до отпадане на необходимостта, за
което Централната избирателна комисия писмено трябва да уведоми
Националната служба за охрана. По тяхна молба беше прекратено
участието по изпълнение на споразумението на един от водачите с
оглед включването му в екипна работа. Поради тази причина

67
изрично се наложи да посочим, че не е отпаднала необходимостта от
предоставените 4 броя автомобили, тъй като по технически причини
и преди това последния автомобил беше спрян.
С оглед и на това, че срокът на споразумението е до 31
декември 2015 г. в едно писмо се възползвахме да напишем и да
направим предложение за удължаване на срока на споразумението до
31 декември 2016 г. при тези условия. В период на насрочени общи
избори – до 6 броя автомобили по заявка на Централната
избирателна комисия, извън този период анализът на действието на
споразумението предвижда поне 4 броя автомобили. С това
съдържание е изпратено писмо в петък на 27 ноември 2015 г. Моля
за вашето последващо одобрение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка са вх. № ЦИК-09-71 от 01.12.2015 г. от госпожа Манолова.
Тя предлага да бъде приета работата за м. ноември на сътрудниците,
с които са сключени граждански договори по списък. Този път се
надявам списъкът да е пълен и да включва имената на всички
сътрудници,

които

подпомогнаха

дейността

на

Централната

избирателна комисия. Моля за одобрение на извършената от тях
работа в цялост по гражданските договори и в частност за м.
ноември.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен да одобрим, моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с наше протоколно
решение и възлагане на администрацията госпожа Манолова
предлага в докладна записка с вх. № ЦИК-09-68 от 27.11.2015 г.
предложение за годишен абонамент на печатни издания за 2016 г. Тя
и госпожа Жекова са изискали две оферти. Едната оферта е на
агенция „Стрела”, докладната записка е във вътрешната мрежа, а
втората оферта е на агенция „Доби прес”. Първата оферта е със
стойност 2518 лв., а втората – 2491 лв. Списъкът е одобрен с
протоколно решение на Централната избирателна комисия. Госпожа
Манолова предлага за изпълнител на доставката на печатни издания
за 2016 г. да бъде избрана агенция „Доби прес”, която предлага поизгодна ценова оферта. Не знам кой беше изпълнител през 2015 г.
Така

е

преценила

госпожа

Манолова,

моля

да

одобрите

предложението й.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
да одобрим тази оферта, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка с вх. №
ЦИК-09-70 от 30.11.2015 г. госпожа Манолова заедно с госпожа
Жекова са изискали оферти, разгледали са ги и ни представят на
вниманието списък на рекламни материали за 2016 г. Ако не сте се
запознали и имате необходимост да ги разгледате по-внимателно,
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защото са представили и са приложили и оферти, тук са 3 броя от 3
различни фирми, можем да отложим за следващото заседание. Но
ако считате, че няма време за подготовка по тези рекламни
материали, можем още днес да приемем и да одобрим направеното
предложение съобразно оферта от „Адвъртайзинг кеър”, другите две
оферти също са представени. Отново поради мотива, че тази фирма
може да извърши доставката на всички артикули при най-изгодна
оферта.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, може
ли да направя коментар? На първо място е добре наистина
оперативно ние да одобряваме, защото предложенията, доколкото аз
съм запозната, с всеки ден се променят, тъй като позициите, които
определени фирми имат, днес имат, а утре ги блокират. Това е от
една страна. От друга страна е добре да помислим по отношение на
бройките, от една страна, от друга страна, бях възложила онова,
което колегата Христов предложи, а именно такъв тип флаш памет,
която да създава възможност от телефона да бъде пренасяна
информация на компютър и обратно. Аз не виждам дали в това
предложение такава позиция съществува, доколкото USB флаш
памет 8 гигабайта е идентична като миналата година, т.е. според мен
не се включва, така че може би това ще бъде нещо допълнително.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на обсъжданията в
оперативен порядък и както стана ясно, че и миналата година е
имало необходимост от увеличаване на бройките, да приемем
протоколно решение за увеличаване на така предложените бройки по
артикули за 2016 г. до 250 по преценка в оперативен порядък на
директора на дирекция и председателя на Централната избирателна
комисия да бъдат закупени и осигурени като се актуализира и
списъка на лицата, на които да се предоставят.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-69 от
30.11.2015 г. моля за одобрение на разход до 120 лв. без ДДС за
извършване на ремонт на двете кафе машини, закупени преди 2014 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
да одобрим този разход, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с нашето писмо,
което изпратихме до кметовете на общини, които да осигурят
условия на общинските избирателни комисии в изпълнение на т. 20 и
23 от Решение № 2901 на ЦИК, получаваме писма по електронната
поща и предлагам администрацията да изготви в табличен вид една
справка, която да бъде попълвана и да се публикува във вътрешната
мрежа с оглед на това да знаем от кои общини сме получили
информация за изпълнението от тяхна страна на тези ангажименти.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
Колеги, отиваме на доклади по писма.
Първи е колегата Пенев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило с вх.
№ НС-08-119 от 03.11.2015 г. едно писмо от Софийския районен съд,
наказателно отделение, по наказателно по характер дело 59-08/2010
г. на 93 състав с искане да бъде издадено удостоверение от ЦИК, от
което да е видно дали лицето Щерю Щерев Щерев е избран за
депутат в 43-то Народно събрание и съответно дали е избран за кмет
на последните кметски избори.
Изготвил съм проект на отговор след извършената служебна
справка, че няма данни това лице да е избрано за народен
представител, съответно да е избран за кмет в изборите за общински
съветници и кметове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЕП-09-845
от 23.10.2015 г. от Окръжна прокуратура Кърджали, Окръжен
следствен отдел със запитване във връзка с проверка, която се
извършва за едно лице, което е с постоянен адрес в община
Кърджали, като се иска информация за избирателния списък, за
декларация по чл. 33.
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В тази връзка сме изготвили отговор, както стандартно се
отговаря, включително и с това какво означава живял най-малко през
последните 3 месеца, тъй като има такова запитване. Но това е от
стандартните писма.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад е по писмо с вх.
№ ЕП-09-973 от 09.11.2015 г., отново е запитване във връзка с едно
лице във връзка с гласуване на изборите за Европейски парламент.
Изготвено е стандартно писмо. Прилагат се съответните страници от
списъка за гласуване, декларацията по чл. 33 и съответната страница
от справката на ГД „ГРАО”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с този отговор, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-02-50
от 04.11.2015 г. Това писмо е от Министерството на вътрешните
работи, Областна дирекция на МВР Пловдив, Районно управление
„Полиция” Раковски. Това писмо е малко по-различно, иска се
списък на политическите партии, регистрирани за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г., Решение № 2238-НС за
регистрация на политическа партия Лидер за участие в същите
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избори, както и да им бъде изготвена справка за това какъв е към
момента статутът на ПП „Национален идеал за единство”.
В тази връзка съм изготвил отговор на това писмо, към който
прилагам списъка на политическите партии, които са регистрирани,
съответно Решение № 2238-НС, посочил съм къде може да се намери
допълнителна информация, ако на някой е необходима, във връзка с
тези избори и обяснявам, че ЦИК не разполага с данни какъв е
статутът на ПП „Национален идеал за единство” към настоящия
момент. Такава справка да си направят в СГС.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам с вх. № МИ-06-734
от 24.11.2015 г. писмо от община Ловеч във връзка с отваряне на
запечатано

помещение,

в

което

се

съхраняват

книжата

от

проведените на 25 октомври местни избори, което е извършено във
връзка с определение на Ловешкия административен съд по
административно дело 245/2015 г. като е приложено копие от
протокола, който е съставен за извършените действия, заповедта, с
която е назначена комисията, която отговаря за отваряне на
помещението и заповед 1643, пак във връзка с отваряне на
запечатаното помещение. Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви за сведение още едно писмо от община Ловеч –
МИ-06-740 от 30.11.2015 г. Отново е във връзка с отваряне на
запечатано помещение. Отново е по разпореждане на Ловешкия
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административен съд по дело № 250/2015. Приложени са същите
документи. Също ви го докладвам за сведение.
И сега, колеги, последният ми доклад е във връзка със
сключения на 23 април 2015 г. договор между Централната
избирателна комисия и „Рикуест ООД”. Тъй като многократно сме
получавали запитвания, в смисъл, че са се обаждали на моя служебен
телефон, за да питат кога ще се изпълни този договор. Последното
обаждане беше преди няколко дни. Затова аз ви предлагам с едно
писмо да ги уведомим и да ги поканим да дойдат в Централната
избирателна комисия и да започнат доставката и монтажа на
оборудването във връзка със системата за гласуване.
Само припомням, че съгласно този договор се извършва
доставка и монтаж на оборудването на системата за гласуване до 20
работни дни от поканата, която ние им отправяме. Внедряването се
извършва до 3 дни след доставката и монтажа. А периодът за
съпровождане на системата, следва внедряването й да е след 1 месец
от датата на внедряване на системата. Едва след изтичане на тези
срокове, т.е. включително срока за съпровождане на системата, едва
след това е възможно да се извърши приемане на системата по
договора, а да се извърши и плащане. Тоест, то при всички случаи
няма да е в настоящата календарна година, но все пак поне да
започне изпълнението по договора в тази година.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова), против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
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Колеги, следващ докладчик е колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от
Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура Варна с вх. №
МИ-09-65-2611. С него следователят ни уведомява, че за нуждите на
следствено дело № 38/2014, което се е водело срещу неизвестен
извършител за това, че в периода от 2007 г., януари месец, до
ноември 2008 г. в община Аврен, област Варна, в качеството си на
длъжностно лице се е извършило нарушение на служебните
задължения и превишаване правата с власт. Съответно с оглед
нуждите на това дело и дадени указания от наблюдаващия прокурор
ни молят да приложим оригинала на заверено копие на решение на
общинска избирателна комисия за избор на кмет на община Аврен в
периода 2006 – 2007 г., както и всички останали актове за встъпване
в длъжност, ако има издавани такива. Молят за спешност.
Колеги, аз си позволих да разговарям със следователя и го
обсъдихме оперативно с колеги и ви предлагам да препратим
писмото към Държавен архив. Или ние да го препратим, или да
отговорим с едно писмо, че тези документи не се съхраняват в
Централната избирателна комисия.
С оглед обсъжданията извън микрофон и съдействие на
Окръжна прокуратура Варна ви предлагам да отговоря с писмо, че
документите, както са поискани, са предадени от Централната
избирателна комисия на Държавен архив, съответно документите от
ОИК са предадени на регионалното звено, което е поделение към
Държавни архиви, като също ще посочим, че решението на
общинската избирателна комисия за избор на кмет за сочения период
може да бъде намерено в страницата на Централната избирателна
комисия в раздел „Архив”. Отделно ще възложа на администрацията
да подготви копие в частта на бюлетина на комисията за 2005 г.,
което да приложим към изготвеното писмо с оглед съдействие на
Окръжна прокуратура Варна.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви отново писмо,
което е получено от Тибор Васци и което ви докладвах през м.
октомври. То е с вх. № ЦИК-07-88. То е намира във вътрешната
мрежа в папка с мои инициали. Става въпрос за инициатива на
Комисията по гражданство на Европейския съюз за обществена
консултация. На нас ни е препратено още тогава, както ви докладвах
за сведение. Имам предвид, че бяхме в най-активни период. Става
въпрос за въпросник в резултата на обсъждания, които са били
проведени и посочване на интернет адрес, на който този въпросник
може да бъде попълнен, съответно официално се предвижда до
7 декември. И ни молят да го разпространим, но сочат, че става
въпрос за това, че е адресирано предимно към физически лица.
Аз ви предлагам, колеги, тъй като се запознах с въпросника,
ви предлагам да се запознаете и вие и ако по ваша преценка желаете
или да го попълните, или да го препратите на някого. Докладвам ви
го по-скоро за сведение. В допълнение аз предлагам с едно
съобщение да го сложим на страницата на Централната избирателна
комисия с оглед да достигне до по-голям брой лица и който желае, да
го попълни, съответно да го предоставим и на вниманието на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Който е съгласен с тези предложения, моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам по молба на
колегата Баханов определен брой отговори, проекти на отговори,
които се намират във вътрешната мрежа в папка с неговите
инициали. Ако позволите, ще ги докладвам само като номер, тъй
като те са стандартни писма.
Първото е с вх. № ЕП-09-950 от 06.11.2015 г., който е от
Окръжна следствен отдел на Окръжна прокуратура Кюстендил. С
него се иска Централната избирателна комисия да предостави
заверено копие на декларация по чл. 33, ал. 2, касаеща лицето,
посочено в писмото. Съответно е подготвено писмо с предоставени
съответните искани от следствения отдел материали и документи.
С вх. №

ЕП-09-972 от 06.11.2015 г. отново от Окръжен

следствен отдел при Окръжна прокуратура Кюстендил и се иска
отново да бъде изпратено надлежно заверено копие на декларация по
чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс, касаеща лицето Нануновски със
съответното ЕГН. Подготвен е проект на отговор със съответно
приложените документи.
Следващият входящ номер е № ЕП-09-1073 от 20.11.2015 г.
То е от следовател Ангелова от Окръжна прокуратура Благоевград.
Писмото е с поставени въпроси. Молят да бъдат уведомени писмено
било ли е включено в избирателния списък за провеждане на
изборите за членове на Европейския парламент лицето Владимир
Стефановски. Съответно, ако има отрицателен отговор, какви са
причините, отговаряло ли е лицето на чл. 50 от Изборния кодекс и в
случай, че лицето не е могло да упражни това право, да се посочи
кога и при какви обстоятелства е установено това. Последния въпрос
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е да посочим длъжностно лице, извършило проверка по случая,
касаеща Владимир Стефановски. Подготвен е отговор по въпросите,
съответно са приложени необходимите документи, а именно копие
от избирателния списък, от декларацията по чл. 33, ал. 2, копие от
стр. 70 на списъка по т. 6 от наше решение и препис-извлечение от
наше решение.
Следващият проект на отговор е по писмо с вх. № ЕП-09-971
от 06.11.2015 г., което е от Окръжен следствен отдел на Окръжна
прокуратура Кюстендил. Следовател Близнаков иска отново заверено
копие от декларация по чл. 33, ал. 2, касаеща лицето Драгица
Димитровска. Съответно е подготвен отговор с предоставяне на
необходимите документи.
Следващият проект на отговор е във връзка с писмо от
Окръжен следствен отдел при Благоевград. С него се искат
оригиналите на декларацията по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл.350, ал.
1 от Изборния кодекс, както и заверено копие от избирателните
списъци от избирателни секции в Република Македония, в които са
упражнили правото си на глас изброени в писмото лица, съответно е
изготвено писмо, с което обаче се предоставят копия по така
исканите

документи,

каквото

е

решението

на

Централната

избирателна комисия.
Следващият проект на отговор, който е подготвен, е по вх. №
ЕП-04-02-1272 от 23.11.2015 г. и е от Министерството на вътрешните
работи, Областно управление на МВР Благоевград. Съответно се
иска да бъде

предоставено

заверено копие от декларация,

приложение № 25 по чл. 33, ал. 2 и чл. 350, депозирана от Сашко
Ристовски при гласуването на членове за Европейския парламент.
Изготвен е отговор на писмото с предоставяне на копия от
необходимите документи.
Следващият проект на отговор е по писмо с вх. № ЕП-04-021253 от 05.11.2015 г. и е от Областната дирекция на МВР
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Благоевград. С него се иска да се посочи в коя секция е гласувало
лицето Сашко Петров със съответно ЕГН, като в подкрепа на същото
да им бъде предоставено заверено копие от избирателния списък.
Приготвен е отговор с прилагане на съответната декларация, копие
от избирателния списък и копие от стр. 97 от списъка по т. 6, преписизвлечение от наше Решение № 337.
Следващият вх. № ЕП-04-02-1271 от 23.11.2015 г. е с
подготвен отговор от колегата Баханов. Това е от Областната
дирекция на МВР Благоевград. С него се иска съдействието на
Централната избирателна комисия да бъде предоставена писмена
справка, в която да са посочени членовете на състава на СИК –
Благоевград за произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент, в които е упражнил правото си на глас Дарко Митревски
със съответното ЕГН, в допълнение да бъде предоставено заверено
копие от избирателния списък и конкретна страница в частта със
съответния бюлетин. Също така е необходимо да бъдат предоставени
заверени копия от евентуално подадени молби и декларации от
същото лице. Подготвен е отговор с приложение на съответните
документи, с които разполага Централната избирателна комисия.
Следващият проект на отговор е по писмо с вх. № ЕП-09-869
от 04.11.2015 г. от Окръжна прокуратура Благоевград. С него ни е
поискана информация във връзка със разследване по образувани
досъдебни производства поотделно за всяко от изброените лица
както следва по изложеното в писмото. Изготвен е проект на отговор
с приложение на съответните документи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, подлагам анблок на гласуване така предложените
отговори от колегата Ганчева. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
И към гласуваните писма още един номер.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, към гласуваните писма има
още едно писмо, което е с вх. № ЕП-09-846 от 26.10.2015 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека гласуваме и
това писмо. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е колегата Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам ви да утвърдим сумата до
3000 лв. срещу представена фактура за 15 декември 2015 г., когато
ще се състои тържество в ресторант „Смак” по случай Коледа с
участието на членовете на Централната избирателна комисия, на
администрацията на ЦИК и на нейните сътрудници.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ще ви докладвам с вх. № МИ15-1799 от 27.11.2015 г., това е ОИК – Мизия, която ни изпраща след
дъжд качулка оригинала на Решение № 181 за кметство Софрониево,
ОИК – Върбица, ОИК – Дряново, Димово, ОИК – Гърмен. Това са
всички, за които ние взехме решение и по налични в нас документи

81
изпратихме на документа предложение за насрочване на нови избори
за кметове, където няма избрани, били са с равен брой гласове.
Другото, което обаче е попаднало, защото видях село
Маломир, община Тунджа, и реших, че е от същата категория, но се
оказа искане за заплащане на възнаграждение за 1 заседание,
състояло се на 25.11.2015 г. Всички са присъствали. В него са взели
Решение № 384, а именно решението е било обжалвано и с
определение 361 на Административен съд Ямбол е прекратено
производство по административно дело и след влизане на съдебния
акт в законна сила на 19.11.2015 г. са ни предложили да предложим
на президента насрочване на нов избор за кмет на кметство
Маломир. Входящият № е МИ-15-1884 от 30.11.2015 г.
Предлагам ви да утвърдим това заседание за заплащане на 25
ноември на ОИК – Тунджа съгласно приложените документи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.
Предложението се приема.
Колегата Цачев има думата.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-00-416 от
27.11.2015 г. протокол за унищожаване на технологичен брак и
печатни форми, използвани в Печатницата на БНБ. Протоколът е
съставен между представители на Министерството на финансите,
представители на печатницата и представители на Централната
избирателна комисия. Преди унищожаването, на което присъствахме
с колегата Метин Сюлейман на 23 ноември, беше направен преди
това опис на технологичния брак и проверен, както и на
използваните от печатницата печатни форми за бюлетината. Описани
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са всички количества в протокола с приложенията. Също така при
описването и при приемането на технологичния брак и печатните
форми направихме, колеги, проверка, след това е унищожаване на
технологичния брак и печатните форми от производството на
бюлетините при произвеждане на изборите в община Сърница, които
се съхраняваха до този момент в печатницата на БНБ. Сега след
приключване на тези местни избори се използва да бъдат и те
унищожени, за което е направен протокол и опис за формите и за
технологичния брак. За сведение ви докладвам тези протоколи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме
със следващ докладчик, това е колегата Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви протоколи от 23
ноември за унищожаване на технологичния брак на всички
избирателни комисии в област Шумен, протоколи от 24 ноември за
унищожаване на технологичния брак…(Реплики извън микрофон.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, докладвайте.
Това, че колеги говорят извън микрофона, не трябва да ви прекъсва.
Колеги, аз моля да се докладва. (Размяната на реплики извън
микрофоните продължава.) Моля Ви да не излизате, защото ще
провалим заседанието. (Госпожа Сидерова напуска залата.) Ама
благодаря, колеги, няма да се докладва Съвета за електронни медии.
Моля колегите до 2 минути да се върнат, в противен случай ние
просто няма да можем да направим това представяне, Съветът за
електронни медии ще си го представят сами. И го казвам на
микрофон.
Докато се съберат колегите в залата искам да кажа, че днес по
обективни причини отсъстват колегата Златарева, която е в отпуск,
колегата Мусорлиева, която е в отпуск и колегата Бойкинова, която е
в отпуск. В допълнение колегата Цанева е болна и ще представи
болничен и колегата Андреев ме уведоми за следобеден личен
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ангажимент. Другите отсъстващи от днешното заседание са по
неуважителни причини.
Колега Сидерова, моля докладвайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма да докладвам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ.20-356 от
30.11.2015 г. е постъпило искане от управителя на фирма „Мео
бокс”, изпълнител по сключения договор за разпространение на
печатни материали по разяснителната кампания за връщане на
гаранцията за изпълнение по договор № 20 от 25.09.2015 г. Предвид
това, че е приключило изпълнението на договора ви предлагам да се
предостави на главния счетоводител на администрацията на ЦИК за
предприемане на последващи действия по връщане на гаранцията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против - няма.
Предложението се приема.
Колеги,
предложението

колегата
за

Съвета

Матева
за

трябваше

електронни

да

докладва

медии,

за

съвместна

пресконференция, колеги, на която те да представят мониторинговия
доклад на базата на споразумението, което Централната избирателна
комисия и Съвета за електронни медии сключиха. Тъй като, колеги,
нямам информация за часа, в който това ще се случи, моля ви,
имайте готовност, утре допълнително ще ви уведомя за часа, в който
това ще се случи в четвъртък. Нека да имаме тази готовност.
Припомням, че докладът на Съвета за електронни медии беше преди
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доста време качен във вътрешната мрежа за запознаване и беше
докладван за сведение от колегата Матева.
Колеги, на миналото заседание вие взехте решение да не
публикуваме на интернет страницата си списъка на несъответствията
между въведените числови данни в секционните избирателни
комисии и ОИК и повторното въвеждане в ЦИК. Причината, поради
която решихте да не бъдат публикувани беше, че искате да се
направи работна група, на която да се извърши тази преценка.
Колеги, напълно подкрепям тази идея, но все пак бих искала да
подчертая, че днес е 1 декември, затова ви призовавам тази работна
група да се събере утре, за да може да разгледа този анализ на
несъответствията и в един момент, кратък все пак, ние да ги
публикуваме, тъй като ми се струва, че това трябваше да се свърши
доста отдавна.
На второ място, колеги, имахме протоколно решение за
преглед

на

документите

постъпило

от

Министерството

на

правосъдието, включително се създаде и работна група. Доколкото
ми е известно, колегата Матева и колегата Нейкова вчера като
представители на ЦИК, които бяха излъчени в тази работна група, са
извършили не малка работа като са прегледали предоставените от
Министерството на правосъдието документи. Колеги, аз се обръщам
и към другите членове на тази работна група също да бъдат
извършени тези проверки, така както ни е протоколното решение, за
да можем в обозримо бъдеще да направим и този анализ и да видим
какви последващи действия ще предприемаме.
На трето място, колеги, отново се обръщам към вас с молба,
има редица постановления, които съм разпределяла на четирима
колеги по време на активния период. Ние тогава взехме протоколно
решение, че те ще бъдат докладвани след като приключи този
активен период. Дойде, колеги, според мен времето. Нека да ги
погледнем, нека да видим какъв брой са, нека тези колеги да
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предложат, ако е необходимо, и помощта на други колеги от
Централната избирателна комисия, защото те са многобройни, за да
видим кои ще останат за сведение, в кои случаи ние бихме искали да
обжалваме. Към колегите, на които са разпределяни, имам голяма
молба наистина това да го направите за следващото заседание.
Оттам насетне, колеги, напомням ми още веднъж, че една не
малка част от вас не са ми подали необходимата информация за
увода. Аз виждам, че е качен проект за увод за националния
референдум, подготвен в суров вариант от колегата Бойкинова. И
имам информация от четирима колеги по отношение на бюлетина за
местните избори. Колеги, уводът ще базирам на тези предложения и
моля все пак, ако някой от вас счете, че може от онази специфична
дейност по отношение организацията на изборния процес, за която
отговаря, нещо трябва да бъде включено в този бюлетин, моля тези
данни да ми предостави утре писмено.
И, колеги, от гледна точка на спешните ми съобщения това
бяха те. Имайте предвид, че би трябвало да приемем бюлетините и
уводите към тях също на заседанието в четвъртък.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, с днешна дата е получено с вх. № ЦИК-00-689 едно
официално писмо от „Информационно обслужване” във връзка с
изпълнение на договор № 1642 от 17.02.2014 г. Ще кажа само, че
става въпрос за договора за системата за деловодство. В тази връзка
те ни информират, че съгласно сключения договор той е направен
така, че да се отчита на определени периоди и това, което е
направено, е, че са инсталирани нови версии на продукта,
отстраняващи открити проблеми, без да бъде разработена обаче нова
допълнителна функционалност. Предоставена е актуализирана
документация на продукта. Администрирания програмен продукт,
който включва създаване на нови и изтриване на съществуващи
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потребители, промяна в параметризацията на продукта при нужда,
консултации по телефона за работа с продукта, консултации на
място, отстраняване на проблеми с цел поддържане на нормална
работоспособност на програмния продукт, в това число корекции по
визуалната част на системата. Отстраняване на съответни проблеми в
настройката на системата. Съдействие при промяна на настройката
на системата.
Извънгаранционната цена, защото тук става въпрос за
извънгаранционна поддръжка на продукта за периода от 20 март до
31 декември 2015 г. е 2000 лв. без ДДС. В същото време в периода от
1 април до 30 ноември 2015 г. „Информационно обслужване” е
разработило

допълнителна

функционалност,

съобразена

с

изискванията на администрацията на Централната избирателна
комисия за намаляване на броя на операциите по въвеждане на
документи,

добавяне

на

кореспонденция,

актуализация

на

номенклатурите, също така подобрение в областта за прилагане
функционалността, документ по преписка, добавени са като вид
кореспондент пребиваващи в България чуждестранни физически
лица, намаление броя на операциите по въвеждане на кореспонденти.
Намален е броят на операциите по въвеждане на кореспондентен
адрес и т. н., още четири, пет неща.
Описаната функционалност, за която става въпрос, може да
бъде внедрена в 3-дневен срок след потвърждаването и тя струва
8500 лв. без ДДС. Става въпрос за допълнителна актуализация на
програмния продукт, ако Централната избирателна комисия е
съгласна с това нещо.
Давам ви тази информация за сведение, тъй като с изтичането
на годишния срок ние дължим тази сума от 2000 лв. без ДДС или
2400 лв. с ДДС. Но тук по-скоро е предложението за сключване на
анекс или пък на допълнителен договор, нямам представа как е
старият договор и дали има тази възможност, ако обаче Централната

87
избирателна комисия за допълнително реализиране на тези неща,
които са дадени като подобрения. Може би ще бъде необходимо
официална среща, за да се обясни какво точно е необходимо, за да се
види дали да се сключи този договор и дали в рамките на тази година
да бъде, тъй като виждате, че само за 3 дена може да бъде внедрена,
ако имаме средства за тази година или пък да го оставим за
следващата година.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, прощавайте, но
тук аз имам предистория, която с Вас не можахме да обменим като
информация. Ако си спомняте, колеги, в Централната избирателна
комисия проведохме две работни срещи с представители на
„Информационно обслужване”, като една от темите на тези две
работни срещи беше подобряване на деловодната ни система. В тази
връзка ние обменихме идеи, обменихме мисли и „Информационно
обслужване” е готово с определени функционалности, направени са
тези функционалности, които биха могли да бъдат въведени веднага.
По отношение на други неща, които ние бихме искали във
връзка с деловодната система, то това би било въпрос на друг
договор през следващата година. В момента става дума обаче
единствено за тези функционалности, които да облекчат работата в
деловодството като бързина на обработката на деловодните
документи. И след като те са ги разработили, защото там
Централната избирателна комисия беше категорична, че това е
необходимо, имаше докладни записки от директора на дирекция
„Администрация” по този повод на база на изготвено предложение и
от госпожа Екатерина Богоева, та тази функционалност поставя
въпроса дали да я въведат в експлоатация и предлагат да се въведе за
сумата, която колегата Христов посочи.
Позволете

да

потвърдя,

че

тази

функционалност

е

необходима, че тя може да бъде въведена в рамките на тази година.
Колеги, нека да погледнем и писмото. Благодаря, днес е за сведение,
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аз бях с допълнителната информация. Нека да погледнем писмото и
да върнем тази точка в дневния ред на следващото ни заседание.
(Коментарите продължават извън микрофоните.)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Нямам нищо против това, което
коментирате, че дайте от Нова година да си вземем нова деловодна
система. Каквато и система да вземем, този, който я внедрява, трябва
да има възможност да прехвърли данните от тази система на другата.
Значи отново да се започва, всичко от А, Б, това е абсолютно
безсмислено. По-добре нещо лошо, отколкото да не е нищо. Тоест,
не можем всеки път да започваме отначало. Така че имаше през
месец март, ако си спомняте, даже ако се не лъжа като бяхме на
срещата в Боровец коментирахме това, трябваше да представим до 1
май нашите бележки какво е необходимо, бяхме създали и работна
група. Така или иначе, наближиха изборите и не можахме нищо да
направим. Сега пак отложихме заради изборите. Иначе самото писмо
на „Информационно обслужване” е от март тази година. Така че не е
лесно с приемането на друга система да мислим, че всичко тръгва от
нея. Напротив, ще предстои една огромна работа, защото вече има
създадена много голяма база данни и да бъде прехвърлена трябва с
допълнителни програми.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е по-голям
разговор, нека да видим това писмо, за да видим за какво става дума,
да видим за допълнителната функционалност и в четвъртък да
решим по това писмо, а тази дискусия можем да я започнем.
Колеги, имаме ли други доклади за днес? Аз единствено бих
помолила колегата Томов във връзка с протоколно решение от преди
две седмици все пак да изготви писмото до Обществения съвет по
повод техните предложения, защото една част от тези предложения
ние им обещахме два пъти писмено да им ги предоставим и не сме
им ги предоставили, за да могат те да съобразят своите правила за
дейност, за да можем ние да ги одобрим, за да можем ние да ги
качим на страницата на Централната избирателна комисия и в тази
връзка да можем да актуализираме списъка на членовете на
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Обществения съвет във връзка с новия статут, който те предвиждат
на определени свои организации.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: А не е ли добре първо да го внеса на
заседание на комисията?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля ви да го направите.
И заповядайте, колега Сюлейман, с Вас ще приключим
заседанието.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да, благодаря. Уважаеми колеги, във
връзка с образувани досъдебни производства по отношение на лица,
за които има данни, че са гласували в нарушение на изборните
правила в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г. има постъпили доста писма и
във връзка с всяко едно от тях аз съм направил с колегите проверка и
съм подготвил проекти на отговори. Те са във вътрешната мрежа на
днешното заседание в моя папка. Сега ще ви докладвам само
входящите номера, а вие по номерата можете да проследявате
съответно проектите на отговори.
Вх. № ЕП-09-1012 от 11.11.2015 г.; ЕП-09-991 от 10.11.2015
г.; ЕП-09-993 от 10.11.2015 г.; ЕП-09-983 от 10.11.2015 г.; ЕП-09-992
от 10.11.2015 г.; ЕП-09-994 от 10.11.2015 г.; ЕП-09-997 от 10.11.2015
г.; ЕП-04-02-1267 от 19.11.2015 г.;
В последното искане са посочени 14 лица. За тях съм
подготвил отделни писма с оглед направената проверка. За 8 от тях
се установи, че не фигурират по списъка на ГД „ГРАО” и те са
обединени в едно писмо, като за всички останали има отделни писма
към този входящ номер и предлагам така докладваните писма да ги
одобрите, колеги.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Предлагам анблок на гласуване така подготвените отговори.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
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Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против
- няма.
Предложението се приема.
Колеги, едно съобщение. Съобщението е свързано с нашите
изнесени заседания. От администрацията в рамките на утрешния ден,
ако днес не е направено, ще се свържат с вас във връзка с
продължителността на това изнесено заседание да бъдете
информирани.
Заповядайте, колега.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Просто ви докладвам, че е обжалвано едно
наше решение, а именно Решение № 2967 от „Ястреб инвест” ООД.
За окомплектоване и изпращане във Върховния административен съд
във връзка с издадено наказателно постановление.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това закривам
днешното заседание на Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание в четвъртък в
10,30 ч., а утре, колеги, по същото време, работно заседание.
(Закрито в 18,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Невена Чехларова

