
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 306

На 8 декември  2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Укази на Президента на Република България за насрочване 

на нови избори.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Доклад относно администриране на жалба до Върховния 

административен съд.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Проекти на решения относно промени в състава на ОИК – 

Стамболийски, ОИК – Ивайловград, ОИК – Никола Козлево.

Докладват: Камелия Нейкова, 

Румяна Сидерова Метин Сюлейман

4.  Проект  на  решение  относно  отваряне  на  запечатано 

помещение в община Червен бряг.

Докладва: Румен Цачев

5. Искания от  общински избирателни комисии за изплащане 

на възнаграждение. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Румяна Сидерова, Ерхан Чаушев,

Метин Сюлейман, Иванка Грозева,

Таня Цанева, Румен Цачев, Георги Баханов

6. Доклади по жалби и сигнали.



Докладва: Иванка Грозева

7. Доклади по писма.

Докладват: Камелия Нейкова, Румяна 

Сидерова, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Таня Цанева

8. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева, Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, Иванка 

Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Маргарита  Златарева, Александър Андреев, 

Емануил Христов, Мария Бойкинова, Росица Матева.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, честит празник! Днес е празник на всички настоящи, 

бъдещи и бивши студенти. Освен това аз подкрепям и концепцията 

за учене през целия живот, така че, колеги, не зная дали измежду нас 

няма да има бъдещи студенти, така че честит ви празник! Честит 

празник на академичната общност! Честит празник – днес е празник 

според мен – на знанието и духа!
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Колеги,  пред  вас  е  проектът  за  дневен  ред.  Имате  ли 

предложения за допълнения. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в исканията за  изплащане на възнаграждения и в 

доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви.  Колега 

Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да ме включите в точка втора, 

промяна в ОИК - Ивайловград. И имам администриране на жалба до 

Върховния административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  веднага  след 

указите  на  Президента  включвам  администрирането  на  жалбата. 

Колега Сюлейман?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите към втора точка от настоящия проект за дневен ред, 

промяна в състава на ОИК – Никола Козлево.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега.  Други 

предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  дневен  ред, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

днес отсъстват по обективни причини колегите Златарева, Христов, 

Матева,  Бойкинова и  Андреев.  Колегата  Бойкинова е  включена  в 

проекта за дневен ред, тъй като тя е разпределила преписки на други 

колеги да докладват от нейно име.

Точка  1.  Укази  на  Президента  на  Република  България за 

насрочване на нови избори.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  С вх. № МИ-01-

8 от 8 декември 2015 г. в деловодството на Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо от администрацията на Президента на 

Република  България,  а  именно  от  изпълняващия  длъжността 

директор  на  дирекция  „Канцелария”,  с  което  приложено  са  ни 

изпратени  преписи  от  укази  №  245  до  258  включително  от  7 

декември  2015  г.  на  Президента  на  Република  България,  с  които 

Президентът насрочва нови избори както следва:

За  кмет  на  кметство  Самокитка,  община  Кирково,  област 

Кърджали,  на 13 март 2016 г.  Тъй като насрочените с  тези укази 

нови избори всички са на 13 март 2016 г., ще прочета само кои са 

тези избори, колеги.

Нов  избор  за  кмет  на  кметство  Козаревец,  община  Стара 

Загора, област Стара Загора.

Нов  избор  за  кмет  на  кметство  Ново  Железаре,  община 

Хисаря, област Пловдив.

Нов избор за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, 

област Монтана.

Нов  избор  за  кмет  на  кметство  Медникарово,  община 

Гълъбово, област Стара Загора.

Нов  избор  за  кмет  на  кметство  Черничево,  община 

Крумовград, област Кърджали.

Нов избор за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, 

област Монтана.

Нов избор за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, 

област Пловдив.

Нов  избор  за  кмет  на  кметство  Септемврийци,  община 

Димово, област Видин.

Нов  избор  за  кмет  на  кметство  Хвостене,  община  Гърмен, 

област Благоевград.

Колеги,  докладвах  ви  указите  за  сведение.  Вие  знаете,  че 

сроковете  за  подготовка  и  произвеждане  на  нови  избори  са 

идентични  с  тези  за  подготовка  и  произвеждане  на  общи местни 
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избори.  В  този  смисъл  от  13  януари  ние  сме  в  активен  период, 

колеги.  Моля  да  започнем  подготовката  още  сега,  като  първата 

задача е създаване на хронограма за предстоящите нови избори.

Това беше моят доклад. Продължаваме със следващ доклад 

от  колегата  Сидерова  относно  администриране  на  жалба. 

Заповядайте, колега Сидерова.

Точка  2.  Администриране  на  жалба  до  Върховния 

административен съд.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпила е жалба 

от  Станислав  Мирчев  Иванов  и  Емил  Богданов  Цветков  против 

Решение  №  2981-МИ  на  Централната  избирателна  комисия  от  3 

декември 2015 г. Следва да администрираме жалбата към Върховния 

административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред  –  проекти  на 

решения относно промяна в  състави  на ОИК.  Първи докладчик  е 

колегата Нейкова.

Точка 3.  Проекти на решения относно промени в състава на 

ОИК – Стамболийски, ОИК – Ивайловград, ОИК – Никола Козлево.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  №  МИ-10-463 от  3 

декември 2015 г. е получено уведомление (така е написано). Това е 

предложение  от  упълномощен  представител  на  партия  ГЕРБ  за 

община  Стамболийски  за  назначаване  на  член  на  Общинската 

избирателна комисия. Само ще ви припомня, че с наше Решение № 

2968-МИ/НР от 1 декември 2015 г. за председател на Общинската 

избирателна  комисия  беше  преназначена  Ангелина  Димитрова 

Арнаудова, досегашен член, и нейното място беше освободено. Но 

понеже нямаше декларация по чл. 81 от Изборния кодекс и копие от 

диплома за  завършено  висше образование  на  предложеното лице, 

затова когато преназначихме за председател Ангелина Арнаудова не 

назначихме предложения член на Общинската избирателна комисия.
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Проектът на решение във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали.  Предлагам  ви  да  назначим  за  член  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Стамболийски,  област  Пловдив,  Виолета 

Петрова Чардакова.  Приложени са всички необходими документи, 

както и съгласно Решение № 1729 от 2 септември, с което е назначен 

първоначално  съставът  на  ОИК  –  Стамболийски,  се  съдържа  и 

пълномощно  в  полза  на  Стоян  Богданова,  който  е  представил 

документите по сегашното решение. Моля да се запознаете, колеги, 

и да го подложите на гласуване, госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Камелия  Нейкова,  Ерхан Чаушев,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2983-МИ/НР.

Следващ докладчик е колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

предложение  от  представляващия  политическа  партия  ГЕРБ  за 

община Ивайловград,  на  мястото на  председателя  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Ивайловград,  който  с  писмена  молба  е 

помолил да бъде освободен (документите са приложени в оригинал), 

да бъде назначен за председател на ОИК – Ивайловград, Красимира 

Чанкова Димитрова, а за член на комисията от резервния състав да 

бъде назначена Юлия Димитрова Зехтинджиева.

Предлагам  ви  проект  за  решение,  който  е  във  вътрешната 

мрежа в моята папка: 

Освобождава  като  председател  на  ОИК  –  Ивайловград, 

област  Хасково,  Красен  Филипов  Кръстев  и  анулира  издаденото 

удостоверение; преназначава за председател на ОИК – Ивайловград, 

члена  на  ОИК  –  Ивайловград,  Красимира  Чанкова  Димитрова; 
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назначава  за  член  на  ОИК  –  Ивайловград,  Юлия  Димитрова 

Зехтинджиева. Да се издаде удостоверение на ново назначения член 

и на председателя. Решението подлежи на обжалване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Иванка  Грозева,   Ерхан  Чаушев,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2984-МИ/НР.

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № 

МИ-10-465  от  4  декември  2015  г.  в  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпило  предложение  от  Стефан  Иванов  Стефанов, 

упълномощен представител на политическа партия ГЕРБ за община 

Никола Козлево.  Предложението  е  във връзка  с  назначаването  на 

Иван  Кирилов  Иванов,  досегашен  председател  на  Общинската 

избирателна комисия – Никола Козлево, за заместник-кмет. В тази 

връзка е направено предложение на негово място да бъде назначен 

Есен  Ертан  Вадет,  който  е  досегашен  член  на  ОИК  –  Никола 

Козлево.

Към предложението е приложено заявление от Иван Кирилов 

Иванов  и  копие  от  пълномощното  в  полза  на  Стефан  Иванов 

Стефанов. Във връзка с това предложение съм подготвил проект на 

решение във вътрешната мрежа. Предлагам да приемем решение, с 

което да освободим като председател на Общинската избирателна 

комисия – Никола Козлево, област Шумен, Иван Кирилов Иванов и 

анулираме  издаденото  му  удостоверение  и  преназначим  за 

председател на Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, 

област  Шумен  Ерсен  Ертан  Вадет,  досегашен  член.  Анулираме 

издаденото му удостоверение и му издадем ново. Нашето решение 
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подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването 

му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2985-МИ/НР.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Тъй  като  към  настоящия  момент 

съставът  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Никола  Козлево, 

става десет члена, предлагам с едно писмо да уведомим партията да 

предложат свой представител, дали ще бъде от резервния състав или 

друг.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, във връзка с това предложение?

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

заповядайте, колега Цачев.

Точка 4. Проект на решение относно отваряне на запечатано 

помещение в община Червен бряг.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, постъпило е искане за отваряне на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  и  местните 

избори в 2011 г. Искането е във връзка с архивиране на изборните 
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книжа и материали от местните избори.  Постъпило е от кмета на 

община  Червен  бряг,  област  Плевен,  и  е  с  вх.  №  МИ-14-8  от  4 

декември  2015  г.  За  сведение,  ще  допълня,  че  такова  искане  е 

постъпило още от юли м. тази година във връзка с изпратено тогава 

от Държавна агенция „Архиви” писмо за архивиране на книжата в 

община Червен бряг, но тъй като все още не са били произведени 

местните  избори,  то  не  е  било  уважено,  тъй  че  сега  постъпва  на 

редовно  основание,  поради  което  помещението  би  могло  да  се 

отвори,  да  се  извадят,  да  се  оценят  книжата  и  материалите  от 

местните избори и да се предадат на Държавна агенция „Архиви”.

Предлагам да разрешим отваряне на запечатаното помещение 

в община Червен бряг с цел извършване на експертиза и предаване 

на  подлежащите  на  архивиране  книжа  от  изборите  за  общински 

съветници и кметове на Държавна агенция „Архиви”. Достъпът да се 

осъществи по реда на Решение № 2662 от 18 октомври на ЦИК. За 

действията следва да се съставят съответните протоколи съобразно 

изискванията  на  т.  31  от  същото  решение,  като  книжата  и 

материалите от изборите за  президент и вицепрезидент остават за 

съхранение до произвеждане на следващите избори за президент и 

вицепрезидент, след което те се предават на Държавен архив.

След предаване  на  книжата от  местните  избори 2011 г.  на 

Държавен архив и унищожаване на останалите книжа и материали 

кметът на общината следва да изпрати на Централната избирателна 

комисия информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на 

помещението, резултата от експертизата на комисията и за тяхното 

предаване, както и за унищожаването на останалите книжа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  
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Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Таня  Цанева);  против  –  1(Ивайло 

Ивков).

Колеги, това е Решение № 2986-ПВР/МИ.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – първи 

докладчик е колегата Ганчева.

Точка  5.  Искания  от  общински  избирателни  комисии  за 

изплащане на възнаграждения.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което 

всъщност представлява искане за изплащане на възнаграждение с вх. 

№ МИ-15-2202 от 7 декември 2015 г. и е от Общинската избирателна 

комисия в община Аксаково, област Варна. С него ни уведомяват и 

искат  да  им  бъде  разрешено  изплащането  на  възнаграждение  за 

проведено  заседание  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Аксаково, на основание чл. 87, ал. 1, т. 34 във връзка с чл. 463, ал. 3 

от Изборния кодекс, с което на 13 ноември е констатирано, че Тодор 

Георгиев Банчев, избран за кмет на кметство Въглен, не е положил 

клетва  и  не  е  встъпил  в  длъжност  кмет  на  кметство  Въглен. 

Заседанието  е  проведено  на  основание  т.  1,  буква  „з”  от  наше 

решение и във връзка с наше писмо.

Също  така  искат  изплащане  на  възнаграждение   за  24 

ноември  2015  г.,  когато  е  проведено  заседание  на  Общинската 

избирателна комисия – Аксаково, на което е прието тяхно решение 

№  315  от  24  ноември  2015  г.,  с  което  са  били  прекратени 

пълномощията на общинския съветник Георги Алексиев Стоянов и е 

обявен за избран за общински съветници следващият в листата на 

политическа партия ГЕРБ, а именно Петър Недков. Заседанието е 

проведено отново на основание наше решение.

Прилагат справка и всички необходими документи. Моля да 

подложите  на  гласуване  одобряването  на  изплащане  на  така 

поисканите  възнаграждения  за  сметка  на  държавния  бюджет  и 

съответните правни основания – наше Решение № 2901.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Продължете, колега.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-2184  е 

пристигнало искане за изплащане на възнаграждение на основание 

раздел Втори, т. 12, буква „б” от наше Решение № 2901 от 5 ноември 

2015 г. от Общинската избирателна комисия – Момчилград, област 

Кърджали. Приложени са всички необходими документи, обяснено е 

в  искането,  преписката  е  попълнена  със  служебна  бележка  от 

Административен  съд  –  Кърджали,  в  която  всъщност  е  отразено 

процесуално  представителство  по  дела,  протоколи,  решения  и  се 

иска изплащане на възнаграждение за дежурство на 11 ноември 2015 

г. с присъствие на председател, секретар и 1 член. Дежурство за 12 

ноември  2015  г.  с  присъствие  на  председател,  секретар  и  член. 

Заседание,  проведено  на  2  декември  2015  г.,  с  присъствие  на 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  члена.  И 

дежурство  от  1  декември  2015  г.  с  присъствие  на  председател, 

секретар и един член.

Моля ви да одобрим така направеното искане за изплащане 

на възнаграждение съобразно доклада ми.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло  

Ивков).

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено писмо, което е наименувано искане, с вх. № МИ-15-
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2187 от 4 декември 2015 г. от Общинската избирателна комисия в 

община Девин. С него се иска заплащане на възнаграждение както за 

заседания, така и за дежурства. Приложени са всички необходими 

документи  и  справка.  Искането  е  изготвено  съобразно  наше 

решение. Преписката е попълнена и отговаря на условията да бъде 

разгледано искането за възнаграждение.

Предлагам  ви  да  бъде  одобрено  изплащане  на 

възнаграждение за следните дежурства и заседания, а именно: 

Дежурство, проведено на 11 ноември 2015 г., в което са взели 

участие председател, заместник-председател и 6 члена; дежурство на 

12 ноември 2015 г.,  в  което са взели участие председател и един 

член; дежурство, проведено на 17 ноември 2015 г., в което са взели 

участие  председател, заместник-председател и 6 члена; дежурство 

на 12 ноември 2015 г., в което са взели участие председател и един 

член; дежурство, проведено на 17 ноември 2015 г., в което са били 

дежурни  председател,  заместник-председател  и  трима  члена; 

дежурство  за  18  ноември  2015  г.,  в  което  са  взели  участие 

председател и един член.

Заседание, проведено на 20 ноември, на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 8 члена; дежурство, 

което е осъществено от секретаря за 21 ноември; заседание, в което 

са  взели  участие  8  члена,  секретар,  заместник-председател  и 

председател на 23 ноември, и дежурство за 24 ноември 2015 г. от 

председателя  и  един член  на  Общинската  избирателна  комисия  в 

община Девин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  да  изплатим  възнаграждението,  моля  да 

гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  
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Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева).

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  първо  ще  докладвам 

възнагражденията,  които  са  разпределени  на  доклад  при  колегата 

Матева.

С  вх.  №  МИ-15-2124  от  2  декември  2015  г.  е  постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия – Гоце Делчев,  област Благоевград,  за проведени през м. 

ноември заседания и дежурства. На 6 ноември 2015 г. е проведено 

дежурство  във  връзка  с  административно  дело  №  819/2015  г.  по 

описа  на  Административен  съд  –  Благоевград,  във  връзка  с 

комплектуване на преписка с документи, изискани с определение от 

съда.  Дежурството  е  дадено  от  председател,  секретар  и  трима 

членове.  Основанието  е  в  наше  Решение  №  2901,  т.  12.  На  12 

ноември е проведено дежурство от председател, секретар и 1 член 

пак  във  връзка  с  административното  дело,  което  преди  малко 

посочих,  №  819,  с  цел  представяне  на  изборни  книжа  за  една 

избирателна секция. Основанието също е по раздел Втори, т. 12 от 

наше Решение № 2901. На 18 ноември е проведено дежурство, което 

също  е  посочено,  че  е  в  отговор  на  искане  на  ОИК  съгласно 

протоколно решение на ОИК и Решение № 2901-МИ от 5 ноември 

на  ЦИК.  Свързано  е  с  писмо  на  кмета  на  община  Гоце  Делчев. 

Подробно  е  описано  в  самото  искане.  Колеги,  в  справката  на 

Общинската  избирателна  комисия  е  посочено,  че  дежурството  е 

дадено от 1 член на Общинската избирателна комисия. 

На  16  ноември  е  проведено  заседание  във  връзка  с 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник. На 

заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 6 членове. Във връзка с обявяване на следващ за избран 

за общински съветник е проведено заседание на 19 ноември 2015 г., 

на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  5  членове.  И отново с  обявяване  на  избран  общински 
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съветник е проведено заседание на 23 ноември 2015 г. Основанието 

е  чл.  30  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

секретар и 5 членове. 

Към  искането  са  приложени  протоколи  от  заседанията  на 

Общинската  избирателна  комисия  и  взетите  на  проведените 

заседания  решения.  Приложен  е  и  протоколът  от  съдебното 

заседание по административно дело № 819 на Административен съд 

– Благоевград.

Предлагам ви да вземем решение да се одобрят за изплащане 

исканите възнаграждения за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващото искане е постъпило с вх. 

№ МИ-15-2119 от 2 декември 2015 г. от Общинската избирателна 

комисия - Радомир, за изплащане на възнаграждение за дежурства. 

На  11  ноември  2015  г.  е  проведено  дежурство  във  връзка  с 

извършена  съдебно-икономическа  експертиза  по  административно 

дело  №  523  от  2015  г.  на  Административен  съд  –  Перник. 

Дежурството е дадено от председателя на Общинската избирателна 

комисия  и  двама  членове.  На  12  ноември е  проведено  дежурство 

отново  във  връзка  с  административното  дело  –  подготовка  на 

преписка  за  изпращане  в  съда,  както  и  за  изготвяне  на  писмено 

становище  по  жалба.  Дежурството  е  дадено  от  председател. 

Представена е и съответната справка към искането. На 16 ноември е 

проведено  дежурство  във  връзка  с  участие  в  заседание  по 

административно дело № 523 на  Административен съд – Перник. 

Дежурството  е  дадено  от  председател  и  заместник-председател, 
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които са  били определени с решение на Общинската  избирателна 

комисия  да  представляват  Общинската  избирателна  комисия  по 

административното  дело.  На  17  ноември е  дадено  дежурство  във 

връзка с разпореждане на Административен съд – Перник, по дело 

№ 553 за предоставяне на изискани от съда документи. Дежурството 

е  дадено  от  председател  и  член  на  Общинската  избирателна 

комисия. Дежурство е проведено и на 18 ноември 2015 г. по повод 

участие  в  съдебно  заседание  по  дело  №  553  от  2015  г.  на 

Административен  съд  –  Перник.  Дежурството  е  от  председател  и 

заместник-председател,  които  представляват  Общинската 

избирателна комисия по това дело.

На 24 ноември 2015 г. е проведено заседание на Общинската 

избирателна комисия във връзка с решение № 427 от 19 ноември 

2015  г.  на  Административен  съд  –  Перник.  На  проведеното 

заседание  е  обсъждано дали Общинската  избирателна  комисия да 

оспорва  решението  на  съда.  Взето  е  решение  да  не  се  обжалва 

решението  на  Административен  съд –  Перник.  На заседанието  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

членове на Общинската избирателна комисия.

Към искането са приложени всички необходими документи 

съгласно наше Решение № 2901 и съответните документи от съда. 

Предлагам  ви  да  одобрим  изплащането  на  възнагражденията  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева).
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-15-2183  от  4 

декември  2015  г.  е  постъпило  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение във връзка с проведени заседания и дежурства от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Иваново,  област  Русе.  На  9 

ноември е проведено заседание на Общинската избирателна комисия 

за  вземане  на  становище  по  насрочено  дело,  образувано  срещу 

решението, с което са обявени изборните резултати. Делото е № 507 

по  описа  на  Административен  съд  –  Русе.  На  заседанието  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове на Общинската избирателна комисия.

На 11 ноември 2015 г. е проведено дежурство от председател 

и член на Общинската избирателна комисия – Иваново, във връзка с 

участие  в  насроченото  заседание  по  административно  дело  № 

507/2015 г.  На 16 ноември също председател  и двама членове на 

Общинската избирателна комисия са дали дежурство във връзка с 

представителство  на  Общинската  избирателна  комисия  в  съдебно 

заседание  по  административно  дело  №  507/2015  г.  Членовете  на 

ОИК, които са участвали в съдебното заседание, са упълномощени с 

решение  на  Общинската  избирателна  комисия  да  осъществяват 

представителство на ОИК.

Приложени са всички необходими документи съгласно наше 

Решение  №  2901.  Предлагам  да  одобрим  изплащане  на 

възнаграждението от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  Йорданка Ганчева,  

Таня Цанева, Ивайло Ивков).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-15-2182  от  4 

декември 2015 г.  е  постъпило искане от Общинската  избирателна 
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комисия  –  Русе,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведени 

заседания  и  дежурства  за  периода  11-30  ноември  2015  г.  На  11 

ноември  е  проведено  заседание  във  връзка  с  разглеждане  на 

изготвено от председателя на ОИК становище по административно 

дело № 497 по описа на Административен съд – Русе, и определяне 

членовете на комисията, които да представят в Административния 

съд  доказателства  по  административното  дело.  На  заседанието  са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

7 членове на ОИК – Русе. На 14 ноември е проведено заседание, на 

което  е  прието  решение,  с  което  са  определени  членовете  на 

Общинската  избирателна  комисия  ,  които  да  присъстват  при 

проверката и унищожаването на технологичния брак и използваните 

печатни  форми  за  бюлетините  от  местните  избори  в  печатница 

„Дунав  прес”.  На  заседанието  са  присъствали  председател,  един 

заместник-председател и 8 членове.

На 16 ноември 2015 г. е проведено заседание, на което е взето 

решение  за  промяна  на  членовете,  които  да  присъстват  при 

проверката  и  унищожаването  на  технологичния  брак,  тъй  като 

първоначално бяха определени различни членове за едната и другата 

дата, а там се установи, че трябва да са едни и същи лица, защото 

няма как на едното да присъстват едни, на другото – други. На това 

заседание  са  присъствали  председател,  двама  заместник-

председатели и 8 членове.

На 22 ноември е проведено заседание относно запознаване 

членовете  на  комисията  с  изготвена  писмена  защита  по 

административно дело № 497/2015 г. по описа на Административен 

съд – Русе, на което са присъствали председател и 8 членове.

Това са проведените заседания.

Започвам с дежурствата. В искането се иска изплащането на 

дежурство  за  11  ноември  за  председателя  на  Общинската 

избирателна  комисия  и  двама  от  членовете  за  представяне  в 

Административния  съд  оригинали  на  протоколи  на  определени 

секционни избирателни комисии.  Колеги,  аз  ви предлагам за тази 
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дата да не се изплаща възнаграждение за дежурство,  тъй като ще 

бъде изплатено възнаграждение за проведено заседание, на което се 

присъствали  тези  членове.  Така  че  моето  предложение  е  това 

дежурство да не се заплаща допълнително.

За  12,  13,  14  и  15  ноември  има  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение за дежурство, дадено от председателя и секретаря на 

Общинската  избирателна  комисия  във  връзка  с  насрочено  на  16 

ноември заседание по административно дело № 497 на Европейския 

съюз – Русе, образувано по повод на подадени жалби. И са изброени 

жалбоподателите.  Така  е  мотивирано  искането  за  тези  четири 

последователни дни за дежурство. Аз съм поставила въпросителна, 

защото  за  мен  не  е  достатъчно  обосновано  това  искане.  Ако 

прецените,  допълнително  мога  да  изискам  информация  от 

Общинската избирателна комисия или да го одобрим за изплащане. 

Но в искането не става ясно какво точно е правено.

На 16 и 17 ноември са проведени дежурства от двама членове 

на  Общинската  избирателна  комисия,  които  бяха  определени  за 

участие в комисията по проверка и унищожаване на технологичния 

брак.  Отделно от това на 17 ноември за други двама членове има 

искане за изплащане на дежурство във връзка  със запознаване  на 

жалбоподателите  в  Административен  съд  с  оригиналите  на 

протоколите на секционните избирателни комисии. Те са посочили 

четирима членове, които по определен график – едните преди обяд, 

другите  след  обяд  –  е  трябвало  в  Административния  съд  да 

запознават  жалбоподателите  с  оригиналите  на  тези  протоколи.  В 

приложените документи  има забележка  от  Административния съд 

кой  е  присъствал  и  кога  се  е  случило  това  запознаване.  От 

забележката виждаме, че на 17 ноември в първата част на деня не са 

се явили заинтересованите страни, така че такова запознаване не е 

извършено, затова предлагам на двамата членове – Кинчо Камбуров 

и Севил Веждетова, да не се изплаща възнаграждение за дежурство.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Но  те  все  пак  са  дежурили.  Те  са 

чакали, а дали са се явили жалбоподателите или не, те са били там.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, за това проведено дежурство 

на  17  ноември  на  всички,  които  са  присъствали  –  едните  в 

печатницата, другите в съда, да бъде изплатено възнаграждение.

На 18 ноември е проведено дежурство от двама членове на 

Общинската  избирателна  комисия  във  връзка  със  запознаване  на 

жалбоподатели  в  Административен  съд  –  Русе,  с  оригинали  на 

протоколите на секционни избирателни комисии съгласно утвърден 

график. И дежурство от председателя на Общинската избирателна 

комисия  във  връзка  с  подготовка  за  насроченото  за  19  ноември 

съдебно заседание по административно дело № 497.  Това е  за  18 

ноември.

На 19 ноември – дежурство от председателя на Общинската 

избирателна  комисия  –  Русе,  осъществяване  на  процесуално 

представителство  по  административно  дело  №  497  на 

Административния съд – Русе.

Има искане за изплащане на възнаграждение за дежурство за 

дните  20,  21  и  22  ноември  на  председателя  на  Общинската 

избирателна  комисия  за  подготовка  на  писмена  защита  по 

административно  дело  №  497.  Три  последователни  дни  за 

подготовка на писмена защита. Тя е приложена по делото. Аз и тук 

съм поставила въпрос. Писмената защита е по делото, не знам бихме 

ли могли да преценим три дена много ли са, малко ли са. Много ви 

моля,  кажете  какво  ви  е  мнението?  Тези  три  дежурства  да  ги 

одобряваме ли?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Според мен един ден е достатъчен за 

написването на една писмена защита.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, тъй като и други подобни искания 

ще идват, аз мисля, че трябва да се обединим в мнението, че един 

ден  е  достатъчен  да  се  напише  тази  писмена  защита  или  да  се 

подготви за нея. Да плащаме по три или четири дежурства за това, 

просто е много.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложението е 

да бъде одобрено едно дежурство. Други предложения?  Коментари? 

Не виждам.

Продължете, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Дежурство  на  24  и  25  ноември  от 

председателя на Общинската избирателна комисия във връзка с даване 

на  обяснение  пред  Областна  дирекция  на  МВР по  повод  подадени 

сигнали - посочени са им входящите номера – за наличие на организирана 

престъпна група, вкарвала бюлетини в избирателните секции.

На 26 ноември председателят и  двама членове на  Общинската 

избирателна  комисия са  дали  дежурство  във  връзка  с  получаване  от 

Административния  съд –  Русе,  на  оригиналните  протоколи  на 

секционни  избирателни  комисии,  послужили  като  доказателство  по 

административно дело № 497/2015 г.

Колеги,  това  са  исканията  за  всички  проведени  заседания и 

дежурства. Първото предложение беше за 11 ноември да не се изплаща 

дежурство, тъй като се дублира с проведеното заседание. И в периода 20-

22  ноември  включително  да  се  плати  само  за  един  ден  дежурство  за 

председателя на Общинската избирателна комисия, а не три дни във 

връзка  с  изготвянето  на  писмената  защита.  И  да  се  изиска 

допълнителна информация за проведените дежурства на 12, 13, 14 и 

15 ноември от председателя и секретаря на Общинската избирателна 

комисия – Русе.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  преди  да  подложа  на  гласуване  изплащането  на 

възнагражденията, ще подложа на гласуване поотделно направените 

предложения,  свързани  с  допълнителна  информация  или 

неизплащане.

Първото предложение на колегата Нейкова, което току-що тя 

повтори, е едно дежурство да не бъде изплатено, защото в същия ден 

е имало заседание и ще бъде изплатено за заседание.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Второто  предложение  беше  във  връзка  с  поискано 

възнаграждение  за  четири  дни  дежурство  от  12  до  15  ноември 

включително, първо да изискаме допълнителна информация за тези 

дежурства  преди  да  се  произнесем,  тоест  към  днешна  дата  да 

отложим това гласуване за одобряване на възнаграждението, докато 

не получим допълнителна информация.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

И третото предложение, колеги, е по повод на подготовка на 

писмена защита в периода от 20 до 22 ноември включително ние да 

одобрим изплащане на възнаграждение за един ден.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Таня Цанева, Ивайло Ивков); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

И на базата  на  така  проведеното  гласуване  и  резултати  от 

гласуването  заедно  с  предложенията  за  другите,  представени  от 

колегата  Нейкова  заседания  и  дежурства,  моля  да  одобрим 

възнагражденията  за  сметка  на  държавния  бюджет.  Който  е 

съгласен, моля да гласува.
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Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-15-2161 от 3 декември 

2015 г.  са  постъпили искания за изплащане на възнаграждения за 

заседания  и  дежурства  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Ветово, област Русе. На 11 ноември 2015 г. е проведено дежурство 

във връзка с заседание по административно дело № 512/2015 г. на 

Административен  съд  –  Русе,  на  което  са  осъществявали 

процесуално представителство председател,  заместник-председател 

и  секретар  на  Общинската  избирателна  комисия.  Също  така  има 

искане за изплащане на възнаграждение за дежурство отново за 11 

ноември по повод даване на обяснение в Икономическа полиция от 

председател, секретар и член на Общинската избирателна комисия. 

Колеги, тъй като на председателя и секретаря това е второ искане за 

дежурство на същата дата,  ви предлагам по второто искане да  се 

одобри  възнаграждение  за  дежурство  само  на  този  член  на 

Общинската  избирателна  комисия,  който  е  давал  обяснения  в 

Икономическа полиция, тъй като по отношение на председателя и 

секретаря се дублира денят 11 ноември, така или иначе за този ден 

ще бъде изплатено възнаграждение. Така че за 11 ноември като цяло 

възнаграждение  за  дежурство  за  председател,  заместник-

председател, секретар и един член.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ви  предлагам  малко  да 

преосмислим. Откъде накъде за явяване пред орган на следствието 

ние ще плащаме дежурства? Това не са дежурства, това е друг вид 

дейност и нея я няма в Решение № 2901 и никъде в закона.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те посочват във връзка с буква „г” от 

нашето решение във връзка с предоставяне на органи на дознанието 

документи и информация.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предоставяне  на  документи  и 

информация  означава  документи  и  информация  от  комисията.  А 

когато  те  викат  като  свидетел,  не  може  да  ти  плащаме 

възнаграждение.  Според мен това не е  дежурство и не е дейност, 

свързана с дейността на комисията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Абсолютно подкрепям колегата Сидерова 

с едно малко пояснение. Когато се явяваш като свидетел както по 

дело, така и пред органите на полицията, така и пред който и да е 

държавен  орган,  по  принцип  ти  се  дължи  възнаграждение  за 

работата, която извършваш на трудов договор, ако има такъв. Така 

че според мен в тези случаи ние трябва да изследваме критериите и 

ако това лице е викано само в качеството му на член на комисията, а 

то  е  очевидно,  че  е  в  качеството  му  на  комисията,  но  не  му  е 

изплатено  възнаграждението  за  този  ден  по  трудово 

правоотношение, тоест ако липсва такова, тогава може би наистина 

трябва все пак да изплащаме възнаграждение,  тъй като това лице 

реално свършва тази работа и тя може да се отнесе към дейността му 

като член на комисията. Но иначе би се получило – не че е кой знае 

какво, но принципът е такъв – необосновано обогатяване,  на това 

лице  два  пъти  да  му  се  изплати  възнаграждение,  веднъж  от  нас, 

веднъж  от  работодателя  му  по  трудов  договор  на  основание 

специалните закони и командировъчното.

Така  че  принципно  съм  съгласен  с  колегата  Сидерова,  но 

трябва да изследваме в тези случаи дали на лицето е изплатено или 

да  попълни  декларация,  че  не  е  получило  на  друго  основание 

средства за този ден.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Кодексът е казал изрично, че трябва 

да  е  в  извънработно  време или в отпуск.  Нека не влизаме в тези 

подробности.  Уважаеми  колеги,  не  се  полага  възнаграждение  за 

това,  че  отиваш  като  свидетел.  Това  не  е  същностна  дейност  на 

избирателната  комисия.  Пише  се  за  заседания  и  дежурства  по 

23



произвеждане на избори и свързана дейност с Изборния кодекс. Това 

не  е  дейност,  свързана  с  Изборния  кодекс,  това  е  наказателно 

производство, по което държавата по друг ред си събира сведения.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По повод жалби по изборите са тези 

сведения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В следствието няма жалби по избори, 

има  сигнали  за  извършени  престъпления,  много  ви  моля,  юристи 

сме.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Казвам какво пише.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ами  да  ни  представят  жалбите  и 

образуването на това производство, да видим как по жалба срещу 

избори  ще  се  образува  досъдебно  производство.  В  Икономическа 

полиция може да се разследва само престъпление. И сигнал да е за 

отваряне  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали, отговорното лице е кметът на общината. Аз считам, че 

това не е дейност, свързана същностно с дейността на комисията по 

Изборния  кодекс.  Може  да  е  следствие  от  тази  дейност,  но  не  е 

свързана и не може да се заплащат дежурства и за това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз съм на противното 

мнение, тъй като считам, че след като е викнат било при следовател, 

било при разследващ полицай, той е викан във връзка с дейността 

му,  която  е  упражнявал  като  член  на  секционна  избирателна 

комисия или общинска избирателна комисия. Така че той ако не е 

бил  член на тази общинска избирателна комисия, разбира се, няма 

да  бъде викан там и примерно да  изкара един,  два или три часа, 

колкото  е  необходимо  на  разследващия  орган  да  събере 

необходимите  сведения.  Считам,  че  след  като  дадено  лице  във 

връзка с качеството му на член на съответна избирателна комисия е 

викан, следва да му бъде заплатено възнаграждение, тъй като той е 

отделил част от времето си във връзка с качеството му на член на 

съответна избирателна комисия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, дотук имаме две 

становища. Колегата Сидерова иска да обоснове още малко своето 

становище. След това думата иска колегата Цачев.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето обосноваване, на първо място, 

е, че не е предвидена тази дейност в чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс. 

И на второ място, не е предвидена в Решение № 2901-МИ на ЦИК.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колегата 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Мисля,  че  тази  дейност  е  предвидена  в 

Решение № 2901, а Решение № 2901 е прието от ЦИК въз основа на 

Изборния кодекс. И Камелия Нейкова цитира основанията в подобни 

случаи, когато може да бъде направено искане, въз основа на което 

да бъде изплатено възнаграждение. Както каза и колегата  Баханов, 

тези  лица  са  се  явили  пред  съответните  органи  вследствие  на 

изпълнение  на  дейността  си  като  членове  на  общинските 

избирателни комисии, те не са се явили в лично качество въз основа 

на свои лични действия в своя живот.

Отделно от това, колеги, не забравяйте, че в Решение № 2901 

приехме и една допълнителна точка по  отношение на  заседанията, 

когато се провеждат от  общинските избирателни комисии,  където 

казахме: и в други случаи в изпълнение  на закона или когато се 

налага  да  може  да  бъдат  направени  искания  за  изплащане  на 

възнаграждение и те да бъдат уважени, защото ние не можем, знаете, 

да  обхванем  абсолютно всички хипотези,  когато това  се  налага  и 

когато, разбира се, е обосновано от правна страна. Такъв е и този 

случай, поради което аз предлагам да гласуваме за изплащането на 

това  възнаграждение  и  го  поддържам,  така  както  е  поискано  от 

Общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  има 

две становища. Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  аз  ви  предлагам  по  повод 

искането за изплащане на възнаграждение за дежурство във връзка с 

даване  на  обяснения  в  Икономическа  полиция  да  отложим 
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разглеждането на това искане, докато се обединим около принципно 

становище по повод такива искания, а не само за конкретния случай.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, това е процедурно предложение. Подлагам го на гласуване.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир 

Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Таня  Цанева,  Ивайло  

Ивков).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И да продължа с останалите искания 

от Общинската избирателна комисия – Ветово.

На 18 ноември има искане за изплащане на възнаграждение 

за  дежурство  във  връзка  с  участие  в  съдебно  заседание  по 

административно  дело  №  512  от  председател,  заместник-

председател и секретар на Общинската избирателна комисия.

На  18  ноември  е  проведено  заседание  на  Общинската 

избирателна комисия – Ветово, по повод писмо от кмета на община 

Ветово  с  искане  за  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветници.  На заседанието са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и 7 членове. Основанието е чл. 30, 

ал.  6  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация.

Колеги, понеже за една и съща дата има искане за изплащане 

на възнаграждение за заседание и дежурство, аз ви предлагам да се 

изплати  възнаграждение  само  за  заседанието,  защото  датата  се 

дублира.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси? 

Няма.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На 20 ноември 2015 г. е проведено 

заседание на Общинската избирателна комисия по повод следващо 

искане  за  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  положил 

клетва  общински  съветник.  На  заседанието  са  присъствали 
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председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове. 

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

местната  администрация.  Приложени  са  всички  необходими 

документи.

И  на  1  декември  2015  г.  е  проведено  заседание  на 

Общинската  избирателна  комисия  отново  по  повод  предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник.  В конкретния 

случай  решението  на  ОИК  е,  че  прекратява  пълномощията  на 

общински съветник.  За ваша информация, тези пълномощия не са 

били възникнали, тъй като лицето, което е било следващо в листата, 

работи в общинската администрация и е уведомило, че не може да 

положи  клетва  като  общински  съветник,  защото  би  се  явила 

несъвместимост. Но така или иначе е имало заседание, на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове.

Колеги,  това  са  исканията  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Ветово.  Предлагам  ви  да  одобрим  за  изплащане  от 

държавния  бюджет  направените  искания,  с  изключение  на 

дежурството  за  11  ноември  по  повод  явяване  в  Икономическа 

полиция и дежурството на 18 ноември на тримата членове на ОИК, 

тъй  като  на  18  ноември  е  проведено  заседание,  на  което  те  са 

присъствали  и  ще  получат  възнаграждение  за  провеждането  на 

заседание.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси? 

Който  е  съгласен  с  така  направените  предложения  от  колегата 

Нейкова, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  искания  за 

възнаграждение  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Искър, 

27



област Плевен, с вх. № 15-2162 от 3 декември 2015 г. за проведени 

заседания и дежурства. На 9 ноември 2015 г. е проведено заседание. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

члена на комисията.  Основанието е чл.  29,  ал.  1,  Раздел първи на 

Решение № 2901-МИ.

Проведено е дежурство на 13 ноември 2015 г. от председател, 

заместник-председател и 1 член. Основанието е Раздел втори, точка 

11  от  решението  на  ЦИК.  На  16  ноември  2015  г.  е  проведено 

дежурство отново от председател, заместник-председател и 1 член. 

Основанието е също точка 12. Такова дежурство има проведено и на 

18 ноември отново от същите трима. Основанието е същото. Става 

дума  за  подготовка  за  дела  и  доказателства.  На  23  ноември 

дежурството е било само от председателя – също по т. 12 на Раздел 

втори на Решение № 2901-МИ. Председателят е  дежурил и на 25 

ноември, 27 ноември и 30 ноември. Свързано е с представителство 

по дела – все Решение № 2901, т. 12. Всички имат основание, има 

приложени документи.

Тук мога да кажа, че комисията даже в часове си е описала 

дежурствата.  Действително  всички  дежурства  и  заседанието  са 

свързани с представителство по дела и изготвяне на необходимите 

становища  и  подготовка  на  доказателства,  които  да  бъдат 

представени по делата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен да одобрим тези възнаграждения, моля да 

гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Продължете, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото е с вх. № МИ-15-2186 от 

4  декември  2015  г.  Това  е  искане  за  заплащане  на  дежурства  и 
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заседания  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Етрополе, 

Софийска  област.  По  същия  начин  са  свързани  с  процесуално 

представителство,  вземане  на  решение  за  подготовка  на 

доказателства.  Имаме искания за изплащане на възнаграждения за 

дежурства на 11 ноември, осъществено от председател, заместник-

председател и двама членове; на 18 ноември само председател; на 25 

ноември  само  председател;  на  26  ноември  само  председател. 

Всичките са с основание Раздел втори, т. 12, съответно букви „а”, 

„б”, „в” от Решение № 2901.

И искане за две заседания. Първото е на 18 ноември, на което 

се  присъствали  председател,  заместник-председател  и  5  члена. 

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

местната администрация. Второто е на 29 ноември. Присъствали са 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  6  члена. 

Заседанието  е  с  основание  Раздел  първи,  т.  11,  свързано  е  с 

подготовка за съдебно заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искане от Общинската избирателна 

комисия  –  Харманли,  област  Хасково,  с  вх.  № МИ-15-2204  от  7 

декември 2015 г. Комисията е направила искане само за заседанията, 

няма  искане  за  дежурства.  Проведено  е  заседание  на  11  ноември 

2015  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  6  члена.  Основанието  е  Раздел  първи, 

подготвили са писмено становище по съдебно производство.

На следващо заседание на 13 ноември също са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и   5  члена. 

Заседанието е във връзка с подготовка по пристигнало определение 
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от Административния съд. Следващото заседание е на 20 ноември 

2015 г., също е свързано с провеждане на съдебно производство и е с 

основание, присъстват същите членове. И след това има заседания 

на  23,  на  30 ноември и  на  2  декември 2015 г.  Заседанието на  30 

ноември е свързано със съдебно представителство, а на 23-ти и на 

30-ти  са  свързани  с  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветник и обявяване на следващия в листата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам. 

Който е съгласен да одобрим тези възнаграждения, моля да 

гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Румен Цачев, Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Чаушев  има 

думата.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  искане  за 

възнаграждение  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Борино, 

област  Смолян,  с  вх.  №  МИ-15-2180  от  4  декември  2015  г.  за 

проведено заседание на Общинската избирателна комисия – Борино. 

Заседанието  е  проведено  на  13  ноември  2015  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена.  На заседанието  са  прекратили пълномощията  на  общински 

съветник и са обявили друг общински съветник въз основа на молба 

за  освобождаване  на първия.  Поради което на  основание чл.  458, 

ал. 1  от  Изборния  кодекс  предлагам  да  им  се  заплати  това 

възнаграждение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Румен Цачев, Ивилина Алексиева,  

30



Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Следващото  искане  е  от  Общинската 

избирателна комисия – Пещера, с вх. № МИ-15-2153 от 3 декември 

2015 г. за проведено заседание на 20 ноември 2015 г., на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена.  На  това  заседание  са  взели  решение  във  връзка  с  наше 

решение  да  присъстват  членове  на  Общинската  избирателна 

комисия при унищожаването на брака на бюлетините от местните 

избори.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка 

с наше Решение № 2363 от 26 септември 2015 г. и наше Решение № 

2935-МИ  от  13  ноември  2015  г.  да  им  изплатим  това 

възнаграждение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С  вх.  №  МИ-15-2109  от  1  декември 

2015 г.  сме  получили  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската избирателна комисия – Сливен, за проведени заседания 

и дежурства.

Първото  искане  е  за  проведено  заседание  на  13  ноември 

2015 г.,  на  което  са  присъствали  председател,  двама  заместник-

председатели, секретар и 9 члена. На това заседание са разгледали 

искане  за   прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник. 

Разгледали са молбата му и са дали тридневен срок за възражение. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 

30,  ал.  6  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация, изречение първо ви предлагам да им заплатим това 

заседание от държавния бюджет.
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След  изтичане  на  този  срок  са  провели  заседание  на  17 

ноември  2015  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  двама 

заместник-председатели, секретар и 9 члена, на което на основание 

чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс са взели решение за прекратяване 

пълномощията  на  общински  съветник  и  съответно  обявяване  за 

избран следващия от кандидатската листа.  Предлагам да се изплати 

възнаграждение от държавния бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Румен Цачев, Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Провели са заседание на 20 ноември 2015 

г.,  на  което  са  присъствали  председател,  двама  заместник-

председатели,  секретар и 9 члена.  На това заседание са изготвили 

становища по няколко съдебни производства във връзка с оспорване 

на  изборите  и  са  оправомощили  някой  да  ги  представлява.  На 

основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 1, буква „ж” на Решение 

№  2901  от  5  ноември  2015  г.  предлагам  да  им  се  изплати  това 

възнаграждение.

Това бяха заседанията. Започва серията дежурства.

На 11 ноември 2015 г. е постъпило искане за изплащане на 

дежурства на заместник-председател,  секретар и трима членове на 

комисията за подготовка на доказателства по три дела в съответния 

административен съд. Поради което на основание т. 12, буква „б” от 

Решение № 2901 от 5 ноември на ЦИК предлагам да им се изплати 

от държавния бюджет.

На 12 ноември 2015 г.  също са дали дежурство секретар и 

трима  члена  във  връзка  с  изпълнение  разпореждане  на 

Административен  съд  –  Сливен,  по  повод  образувани  дела  по 

постъпили жалби срещу решения на ОИК – Сливен. Предлагам да се 

изплати възнаграждение от държавния бюджет.
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На 16 ноември 2015 г. има дежурство на секретар и един член 

за  подготовка  на  заседанието,  проведено  на  17  ноември  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Сливен.  Поради  което  аз  ви 

предлагам на основание т. 12, буква „а” от Решение № 2901 на ЦИК 

да им се изплати това възнаграждение от държавния бюджет.

На  18  ноември  дежурство  на  един  член  за  процесуално 

представителство по административно дело в Административен съд 

– Сливен. Предлагам ви на основание т. 12, буква „б” от Решение № 

2901 да му се изплати възнаграждение от държавния бюджет.

На  19  ноември  дежурство  за  подготовка  на  материали  за 

проведено заседание на 20 ноември от секретар и член. Предлагам 

на основание т. 12, буква „а” от Решение № 2901 да им се изплати 

възнаграждение от държавния бюджет.

На 23 ноември 2015 г. дежурство от секретар и един член за 

подготовка  на  доказателства  и  изготвяне  на  отговор  за  искане от 

вещи лица по назначени експертизи. На основание т. 12, буква „г” от 

наше Решение № 2901 предлагам да им се изплати възнаграждение 

от държавния бюджет.

На 24 ноември 2015 г. е проведено дежурство на секретар и 

един член за процесуално представителство и изготвяне на отговор 

по преписка. На основание т. 12, буква „а” и „б” от Решение № 2901 

на  ЦИК  да  им  се  изплати  възнаграждение  за  дежурството  от 

държавния бюджет.

На 25 ноември дежурство от секретар и член за подготовка и 

предоставяне на изисквани от Административния съд документи по 

административно дело № 302, изготвяне на отговор по изискване на 

конституиране на заинтересовани лица, съответно секретар и член. 

На основание т. 12, буква „в” и „е” от Решение № 2901 на ЦИК да 

им се изплати възнаграждение от държавния бюджет.

На  30  ноември  2015  г.  дежурство  за  процесуално 

представителство на Общинската избирателна комисия – Сливен, по 

административно дело, един член. На основание т. 12, буква „б” от 

33



Решение № 2901 ви предлагам, уважаеми колеги, да им се изплати 

възнаграждение от държавния бюджет.

Сега  ще  ви  кажа  исканията,  които  ви  предлагам  да  не  им 

уважим.

Получили сме искане на 13 ноември 2015 г. за дежурство на 

член  на  Общинската  избирателна  комисия  Росица  Колева  за 

процесуално представителство по административни дела. Предлагам 

да не уважим това искане за дежурство за явяване по процесуални 

дела,  защото  госпожа  Колева  вече  е  получила  за  присъствие  в 

заседание.

На 17 ноември 2015 г.  се  иска  заплащане на  дежурство за 

процесуално представителство по административни дела от същия 

член,  но  на  17-ти  има  възнаграждение  за  проведено  заседание. 

Предлагам това искане да не се уважи.

На 19 ноември също има искане за изплащане на дежурство 

за изготвяне на становище по жалба и т.н.  от същия член Росица 

Колева,  но  на  19  ноември  вече  има  дежурство  за  подготовка  на 

материали за заседанието.

На  30  ноември  2015  г.,  уважаеми  колеги,  има  искане  от 

председателя  и  секретаря  за  дежурство  за  окомплектоване  на 

искания  за  заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на 

Общинската  избирателна  комисия  за  м.  ноември.  По  принцип 

практиката е,  че този тип искания не ги удовлетворяваме – че са 

правили дежурство да изготвят справките за дежурства и заседания. 

Вярно,  преписката  е  голяма,  но  както  прецени  Централната 

избирателна комисия. Аз ви предлагам за този тип дейности да не 

плащаме дежурства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  процесуалното 

представителство  трябва  да  е  отделно  дежурство.  А  иначе  за 

подготовката  на  становище  и  за  подготовка  на  заседание  едно 

възнаграждение  трябва  да  се  плаща.  Но  за  процесуалното 
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представителство според мен трябва да се плаща отделно дежурство. 

Това са съвсем отделни неща.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Едновременно  и  за  двете?  Критерият 

беше в един и същи ден за две не може да се плаща. И този критерий 

беше последователен поне до днес. Това за пръв път го чувам. Но 

както и да е, това е моето предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направените предложения, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10 (Камелия  Нейкова,  

Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Таня Цанева, Ивайло Ивков); против – 1 (Румяна Сидерова).

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  започвам  с 

искането  за  изплащане  на  възнаграждение,  което  е  постъпило  в 

Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-2012  от  23 

ноември  2015  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Батак. 

Искането  е  за  изплащането  на  членовете  на  ОИК  –  Батак,  за 

проведени  заседания  и  дежурства,  проведени  през  м.  ноември. 

Съответно заседанията са три и четири дежурства. Заседанията са на 

13, на 19 и на 20 ноември 2015 г. Дежурствата са на 4, на 5, на 6 и на 

10 ноември.

На  проведеното  заседание  на  13  ноември  Общинската 

избирателна  комисия  е  прекратила  предсрочно  прекратяване 

пълномощията  на  общински  съветник,  като  тук  основанието  за 

изплащането на възнаграждението  е  нашето Решение № 2901 във 

връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. На следващото заседание, проведено на 19 

ноември, е обявен за избран следващият от листата на съответната 

партия  общински  съветник.  Тук  основанието  е  също  Решение  № 

2901 на Централната избирателна комисия във връзка с чл. 30, ал. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Проведеното заседание на 25 ноември 2015 г. е с последващо искане 
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с вх. № МИ-15-2108 от 1 декември 2015 г. 2015 г. на Централната 

избирателна  комисия.  Общинската  избирателна  комисия  –  Батак, 

провежда това заседание по повод писмо с вх. № МИ-15-1869 от 6 

ноември 2015 г. на Централната избирателна комисия във връзка с 

оставените  на  съхранение  като  резерв  отпечатани  хартиени 

бюлетини  за  гласуване  в  изборите  за  общински  съветници  и  за 

кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Продължавам с  исканията  за  дежурствата,  които са  дадени 

през м. ноември от членовете на Общинската избирателна комисия – 

Батак, съответно на 4, 5, 6 и на 10 ноември. На 4 ноември 2015 г. 

дежурство  са  дали  председател  заместник-председател  и  секретар 

във  връзка  с  процесуално  представителство  по  административно 

дело № 779/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. 

На  5  ноември  като  основание  е  посочено  същото  представяне  и 

явяване по същото дело № 779. На 6 ноември 2015 г. е посочено, че е 

във  връзка  с  подготовка  на  преписка  и  предоставяне  на 

допълнително  изискани  документи  от  Административния  съд  във 

връзка  със  същото  дело,  което  е  насрочено  за  второ  съдебно 

заседание  на  10  ноември  2015  г.  И  на  10  ноември  съответно 

явяването на тримата като ръководство на Общинската избирателна 

комисия – Батак, на съдебното заседание, проведено на 10 ноември.

Предлагам да одобрим с протоколно решение изплащането на 

възнагражденията  на  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия – Батак, за проведените три заседания, съответно като дати 

13,  19,  25 ноември и четири дежурства,  съответно на 4,  5,  6 и 10 

ноември.  Само  да  уточня  и  членовете,  на  които  да  изплатим 

възнаграждение. За 13-ти – десет члена, в това число председател, 

заместник-председател,  секретар и 7 члена; на 19-ти – на десет,  в 

същото разпределение;  на 25-ти – 11,  като тук пълният състав на 

комисията, като членовете са вече 8.

А за всички четири дежурства става дума за ръководството на 

Общинската избирателна комисия – Батак: председател, заместник-

председател, секретар.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Ивилина Алексиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам,  колеги,  с  искане  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Цар  Калоян,  постъпило  в 

Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-2123  от  2 

декември 2015 г. 2015 г. Искането е за проведени три заседания и 

съответно шест дежурства. Аз се запознах подробно с основанията и 

с  представянето  във  връзка  с  искането.  Дали  подробно  да  ги 

докладвам,  колеги,  или  се  доверявате  на  мен  във  връзка  с 

предварителната проверка.

Тъй като установих, че на 4 ноември е проведено заседание, 

като на същата дата е направено искане за изплащане на дежурство 

на  ръководството  на  Общинската  избирателна  комисия,  ви 

предлагам  да  одобрим  изплащането  на  възнаграждението  за 

проведени заседания на 4, 23 и 26 ноември 2015 г. и пет дежурства, 

съответно на 3, 5, 6, 12, 27 ноември 2015 г. Основанията съответно 

са нашето Решение № 2901.

Първото  заседание  е  във  връзка  с  процесуално 

представителство по административни дела № 198 и 199 по описа на 

Административен  съд  –  Разград.  На  заседанието  на  23  ноември, 

което  е  във  връзка  с  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветник  и  обявяването  на  следващия за  избран,  на  26 

ноември пак е във връзка с административните дела № 198 и 199.

Дежурствата са във връзка с подготовка, като се започне от 3, 

4  и  5  ноември  във  връзка  с  подготовка  на  преписката  по 

образуваните административни дела по описа на Административен 

съд – Разград, както и във връзка с изготвяне на писмени становища 

по същите дела. 
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Затова,  колеги,  предлагам  да  изплатим  възнагражденията 

съответно на 4 ноември – ръководство и 7 члена; на 23 ноември – 

председател,  заместник-председател  и  6  члена;  на  26  ноември  – 

ръководство и 6 члена. За дежурствата на 3 ноември да одобрим за 

ръководството,  на  5  ноември  –  на  председател  и  секретар,  на  6 

ноември – председател и секретар, на 12 ноември – председател и 

секретар и на 27 ноември – председател и заместник-председател. 

Изплащането е за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

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

гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Камелия  Нейкова,  

Иванка Грозева,  Цветозар Томов, Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Продължете, колега.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам, колеги, с искането от 

Общинската избирателна комисия – Шумен. То е с вх. № МИ-15-

2160 от 3 декември 2015 г. Искането е за проведени три заседания и 

едно  дежурство.  Съответно  за  11,  20  и  25  ноември  2015  г.  са 

заседанията, дежурството е на 12 ноември.

Заседанието на 11 ноември е във връзка с вземане становище 

по административни дела № 222 и 227 по описа на Административен 

съд  срещу  решение  №  372  и  408  на  Общинската  избирателна 

комисия – Шумен. Следващите заседания на 20 и на 25 ноември са 

във  връзка  с  прекратяването  на  пълномощията  на  общински 

съветник от листата на ГЕРБ, а на 25 ноември е обявен за избран 

следващият от листата на политическа партия ГЕРБ. Дежурството е 

на  20  декември  2015  г.  и  то  е  във  връзка  с  представляване  на 

Общинската избирателна комисия пред Административния съд във 

връзка  с  административни  дела  №  222  и  227  по  описа  на 

Административен съд – Шумен.
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Предлагам,  колеги,  да  изплатим  за  сметка  на  държавния 

бюджет  така  докладваните  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, въпроси, мнения? 

Няма. Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Иванка Грозева,  Цветозар Томов, Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Мария Мусорлиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  продължавам  с 

искането  с  вх.  №  МИ-15-2118  от  2  декември  2015  г.  2015  г.  от 

Общинската избирателна комисия – Никола Козлево. Искането е за 

проведени две заседания, съответно на 17 и на 24 ноември 2015 г. И 

на  двете  заседания  е  присъствал  целият  състав  на  комисията.  На 

заседанието на 17 ноември предсрочно са прекратени пълномощията 

на  общински  съветник,  а  на  24  ноември  е  обявен  за  избран 

следващият от листата.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси? 

Няма. Който е съгласен, моля да гласува.

 Гласували  11  членове на ЦИК:  за - 11 (Камелия Нейкова,  

Иванка Грозева,  Цветозар Томов, Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Мария Мусорлиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам,  колеги,  със 

следващото искане. То е с вх. № МИ-15-2120 от 2 декември 2015 г. 

2015  г.  Искането  е  във  връзка  с  дежурство  на  членовете  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Тервел.  Датата  е  24  ноември 

2015  г.  Дежурили  са  шест  членове,  в  това  число  председател, 

секретар  и  4  члена.  Дежурството  е  във  връзка  с  изготвяне  на 

писмено становище по касационна жалба срещу решение № 156 от 

16 ноември на Административен съд – Добрич.
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Предлагам да одобрим изплащането за сметка на държавния 

бюджет.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси? 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Камелия  Нейкова,  

Иванка Грозева,  Цветозар Томов, Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Продължете, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Докладвам ви вх. № МИ-15-2125 от 2 

декември 2015 г. 2015 г. искане от Общинската избирателна комисия 

– Левски, област Плевен, във връзка с проведени три заседания и пет 

дежурства. След като се запознах подробно  исканията, предлагам да 

редуцираме изплащането на възнагражденията за дадени дежурства, 

съответно  на  19,  23  и  27,  тъй  като  в  същите  дни  са  проведени 

заседания на Общинската избирателна комисия.

Предлагам  да  изплатим  възнагражденията  на  членовете  на 

Общинската избирателна комисия за проведените заседания на 19, 

23 и 27 ноември и дежурствата на 25 и 30 ноември 2015 г.

Основанието за  проведеното  заседание  е  Решение № 2901, 

Раздел  Първи,  т.  2,  буква  „в”  на  19-ти,  присъствали  са  11 члена, 

тоест  цялата  комисия.  Заседанието  на  23  ноември  2015  г.  е  на 

същото  основание,  на  27  ноември  –  също.  Прекратени  са 

пълномощията на общински съветник, като на следващото заседание 

е обявен следващия за избран от съответната листа. Това са датите 

19  и  23-ти,  а  на  27  ноември  са  упълномощени  членове  на 

Общинската  избирателна  комисия  да  представляват  Общинската 

избирателна комисия по административно дело № 903 по описа на 

Административен съд – Плевен.

Това  е,  което предлагам,  колеги.  Да  обобщя:  предлагам да 

бъдат  изплатени възнагражденията  за  проведени три заседания  на 

Общинската избирателна комисия и две дежурства. Заседанията са 

на 19, 23 и 27 ноември 2015 г. На 19 и 23 ноември е присъствала 
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цялата комисия,  на 27 ноември – ръководството и 7 члена.  И две 

дежурства на 25 ноември, дежурствата са дадени от председател и 

секретар и на 30 ноември – от председател и заместник-председател. 

Изплащането на възнагражденията е за сметка на държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  Томов,  Румен  Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Давам думата на госпожа 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-2130 

от  2  декември  2015  г.  сме  получили  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Ботевград, 

която  в  изпълнение  на  съдебно  определение  по  назначени  две 

съдебно-икономически  експертизи  е  задължила  Общинската 

избирателна  комисия  да  съдейства  на  назначеното  вещо  лице  по 

дело  №  964  при  преброяване  на  бюлетините  и  предоставяне  на 

протоколите в две от секциите. За тази цел дежурство са дали на 11 

и  на  20  ноември  2015  г.  определените  лица  от  Общинската 

избирателна комисия – Ботевград, а именно заместник-председател, 

секретар и по един член. В присъствието на заинтересованите лица 

те са изпълнили всички действия, определени от съда. Поради което 

ви предлагам да гласуваме дежурство на 11 ноември на заместник-

председател, секретар и член и на 20 ноември на същите лица във 

връзка с изпълнените разпореждания на съда. 

На 25 ноември 2015 г.  Общинската избирателна комисия – 

Ботевград,  е  провела  заседание  по  повод  подадена  молба  от 

общински  съветник  Борис  Богданов  Борисов  във  връзка  с 

назначаването  му  за  заместник-кмет  на  община  Ботевград  за 
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предсрочно  прекратяване  на  пълномощията.  На  заседанието 

Общинската избирателна комисия е прекратила пълномощията му и 

е  обявила  следващия  за  избран.  Поради  което  ви  предлагам  да 

одобрим исканията за възнаграждения за дадените дежурства и за 

проведеното заседание.

 Следващото искане е отправено от Общинската избирателна 

комисия – Трън, с вх. № МИ-15-2126 от 2 декември 2015 г. 2015 г. 

Иска се изплащане на две заседания, които са проведени на 24 и на 

26 ноември. На 24 ноември 2015 г.  комисията се е събрала,  за да 

изпълни разпореждането, което е изписано в решение № 410 от 17 

ноември 2015 г. на Административен съд – Перник, с което съдът е 

задължил комисията да вземе решение за обявяване на място, ден и 

час  за  провеждане  на  жребий  за  разпределението  на  последния 

мандат на общински съветници.

На това заседание на 24 ноември са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и 7 члена.

На  26  ноември  2015  г.  е  постъпила  касационна  жалба  в 

Общинската  избирателна  комисия  по  същото  решение  №  410, 

поради  което  комисията  се  е  събрала  и  е  отменила  взетото  на 

предходното  заседание  свое  решение  №  133,  с  което  е  обявила 

мястото, датата и часа за провеждане на жребия поради наличие на 

касационна  жалба.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 8 члена, тоест цялата комисия.

Предлагам  ви  да  изплатим  възнаграждение  за  проведените 

две заседания от държавния бюджет, така както ви ги докладвах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

подлагам анблок на гласуване предложенията на колегата Грозева 

относно изплащане на възнаграждения на ОИК – Ботевград, и ОИК 

– Трън. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  Томов,  Румен  Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение е с вх. № МИ-15-2198 от 7 декември 2015 г. и е от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Козлодуй.  То  е  само  за 

проведени дежурства. На 6 ноември дежурство е дал председателят 

и един член във връзка с определение по административно дело № 

560  за  предоставяне  на  изборни  книжа  и  материали.  Следващото 

дежурство  е  на  заместник-председателя  на  10  ноември и  на  един 

член,  също във  връзка  с  определение  на  Административен  съд  – 

Враца,  за предоставяне на материали по административно дело № 

559.  Дежурството е  на  заместник-председател  и един член.  На 13 

ноември  2015  г.  са  дадени  дежурства  от  заместник-председател, 

секретар  и  двама  члена.  Трима  от  тях  са  определените  лица  за 

отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали,  също  по  разпореждане  на  съда.  И  освен  секретаря  и 

двама  члена  е  присъствал  и  заместник-председателят  на  ОИК  – 

Козлодуй,  на  когото  са  предадени  извадените  от  помещението 

материали във връзка със занасянето им в Административен съд – 

Враца.

И последното дежурство, което се поискали, на 25 ноември, е 

също  от  заместник-председател  и  един  член.  На  него  двамата  са 

подготвили  по  повод  писмо  на  ЦИК  с  вх.  №  МИ-15-1863  от  5 

ноември, списък, съдържащ трите имена, ЕГН, място на раждане на 

избраните общински съветници и кметове на територията на община 

Козлодуй.

Предлагам  ви  да  одобрим  така  докладваните  от  мен 

дежурства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  Томов,  Румен  Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Последното  искане  е  изготвено  от 

колегата  Емануил Христов,  който  е  в  отпуск  и  помоли  да  му  го 

докладвам. Това е писмо с вх. № МИ-15-2156 от 3 декември 2015 г. 

на Общинската избирателна комисия – Свищов. Искането е за две 

заседания, а именно на 27 ноември, на което са присъствали цялата 

комисия:  председател,  заместник-председател,  секретар  и 8  члена. 

Комисията  се  е  събрала  по  повод  постъпило  уведомление  от 

председателя  на  общинския  съвет  –  Свищов,  с  което  са  били 

изпратени три молби за предсрочно прекратяване на пълномощията 

на трима общински съветници.

Следващото заседание е било на 1 декември 2015 г., на което 

заседание  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  7  члена,  на  което  са  прекратили  предсрочно 

пълномощията  на  тримата  общински  съветници  и  са  обявили 

следващите за избрани. Не знам дали не изпуснах, че на 27-ми са 

приложили  разписаното  в  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация, а именно писмено са уведомили, съответно 

изпратили са писма до тримата общински съветници.

И проведени дежурства на 26-ти от председател, секретар и 

един член за подготовка на заседанието на 27-ми, и на 30 ноември от 

същите лица за подготвено заседание на 1 декември 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  Томов,  Румен  Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви едно решение за 

поправка на техническа грешка в наше Решение № 2980-МИ от 1 

декември 2015 г.  за допусната техническа грешка. Проектът е във 

вътрешната  мрежа.  В  „относно”  община  „Криводол”  да  се  чете 

община „Роман”.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с поправка на тази техническа грешка, моля да гласува.
Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман,  Йорданка Ганчева, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2987-ПВР/МИ.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № МИ-14-97 от 4 декември 2015 г. 

е пристигнало уведомление от общинската администрация в Роман, 

която в изпълнение на нашето решение, което току-що поправихме, 

ни съобщава, че са отворили помещението и ни изпращат протокол, 

така както е разписано в нашето решение. Това ви го докладвам само 

за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

продължаваме със следващ докладчик – колегата Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  предлагам  ви  да 

одобрим възнаграждение, постъпило с входящ номер към вх. № МИ-

15-2003 от 3 декември 2015 г. на Общинската избирателна комисия – 

Бобов дол, за две заседания, проведени на 9 и на 10 ноември, в пълен 

състав и на двете заседания на комисията, като на 9-ти заседанието е 

било и са взели решение за преглед, подредба и окомплектоване на 

документите, получени и създадени в ОИК – Бобов дол. И второто 

заседание, на 10-ти, на което също са взели решение, е подготовка и 

връчване на удостоверенията на избраните общински съветници и 

кметове.

Предлагам  да  одобрим  тези  две  заседания  и  да  им  бъде 

изплатено възнаграждение от държавния бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев, Цветозар Томов, Румен Цачев,  Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
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ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № МИ-15-22203 от 7 декември 2015 г. 

от Общинската избирателна комисия – Кубрат, е постъпило искане, 

с  което  се  позовават  на  Решение  № 2901,  то  е  за  изплащане  на 

възнаграждения. И ще си позволя да разделя искането на две части. 

В първата част ще ви докладвам за проведени заседания. Проведено 

е заседание на 7 ноември 2012 г., като предлагам това да отпадне, 

тъй като 7 ноември е все още в срока, в който те получават месечно 

възнаграждение.

Следващото  заседание  е  на  13  ноември  за  предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник. Това предлагам 

да бъде одобрено.

Следващото заседание е на 18 ноември, пак имат искане за 

предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на  друг  общински 

съветник и взето решение.

На 22 ноември е проведено заседание относно обявяване за 

избран следващия в листата общински съветник. На 26 ноември е 

проведено заседание относно обявяване за избран на следващия в 

листата, тъй като те имат двама, които са се отказали. 

Следващото им искане е (за мен това е дежурство) във връзка 

с административно дело, образувано, са се явили като страна и ни 

изпращат три протокола от три заседания на Административен съд – 

Разград, на което страна е била Общинската избирателна комисия. В 

протоколите е записано, че се явява председателят на комисията, а в 

искането  е  за  тези  три  заседания  за  председател,  секретар  и 

заместник-председателя. Но никъде в протоколите не е отбелязано. 

Затова  аз  предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждение  на 

председателя, тъй като той е записан като присъствал в протокола на 

Административния  съд,  и  да  бъде  изплатено  дежурство  не  за 

четирите дати, а само за 10 и 17 и 24  ноември, тъй като първото 

присъствие  е  било  на  3  ноември,  тоест  в  периода,  в  който  те  са 

получавали месечно възнаграждение.

Това е едната част по този доклад, но има и следваща. Също 

така  ни  е  изпратено  по  дати  от  14  ноември  до  25  ноември 
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включително,  всеки  ден  дежурства  по  четирима  души.  Моето 

виждане е,  че тези дежурства  не трябва да бъдат платени.  Има и 

няколко  дати,  които  съвпадат  със  заседания,  които  докладвах  да 

изплатим. Но за тези дежурства от 9 до 13 часа по двама души и от 

13 до 17 ч. други двама души, не съм ги преброила точно като дни, 

но ви казвам, от 14-ти до 25-ти включително предлагам да не бъде 

платено.

Благодаря на колегата Солакова, наистина по инерция приех, 

че 7 ноември включително е, но ако са нямали втори тур в Кубрат, 

което  ще  уточня,  тогава  ще  се  приеме  и  датата  7  ноември 

заседанието  да  бъде  платено.  Освен  това  получих  днес  сутринта 

преписката  и  нямах  време  да  се  свържа  с  Кубрат,  защото  за 

заседание  се  иска  изплащане  на  възнаграждение,  но  не  са  ни 

изпратили,  ще  искам  да  ни  изпратят  и  присъстващите.  Вероятно 

цялата комисия е присъствала на това заседание, но аз реално нямам 

и списък на присъствалите на тези заседания поименно. Така че на 

мен ми предстои така или иначе едно свързване с Кубрат да получа 

и тази справка.

За датата 7 ноември е по-лесно да го решим и да го уточним, 

но искам вашето мнение за дежурствата от 14 – 25 ноември.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Само  за  информация,  току-що 

направих справка, имало е втори тур в Кубрат.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Какво предлагате, колега?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Доколкото разбирам,  предложението е  да 

одобрим безспорните, тоест да одобрим заседанията, проведени от 

комисията, както и да одобрим заплащането на възнаграждение за 

присъствието на председателя на три заседания по административно 

дело. И към този момент да поискаме допълнителна информация за 

какво са били по четири човека дежурни тези колеги от Общинската 

избирателна  комисия  –  Кубрат,  за  времето  от  14  до  25  ноември 

включително.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  
Мусорлиева  Метин Сюлейман,   Йорданка Ганчева,  Таня Цанева,  
Ивайло Ивков). 

Колегата Цачев има думата.
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  вх.  № 

МИ-15-2158  от  3  декември  2015  г.  искане  от  Общинската 
избирателна  комисия  –  Червен  бряг,  за  изплащане  на 
възнаграждение за проведени заседания и дежурства. Към искането 
са приложени всички необходими документи предвид Решение № 
2901, както и са спазени изискванията на решението за заседанията и 
дежурствата, с изключение за които ще ви кажа изрично.

Искането е за периода от 11 ноември до 30 ноември 2015 г. 
Включва  дежурство,  което  е  проведено  на  11  ноември  от  двама 
членове  и  заместник-председател  на  Общинската  избирателна 
комисия  за  подготовка  на  преписка  по  административно  дело, 
образувано  по  жалба  в  Административен  съд  срещу  изборните 
резултати.  Също  искане  за  присъствие  на  упълномощени 
представители  на  комисията  по  административно  дело  на  11 
ноември  2015  г.  от  двама  членове  на  комисията.  На  12  ноември 
дежурство  от  председател  и  двама  членове  на  комисията,  което 
предлагам да не уважим за изплащане, тъй като на същата дата е 
проведено  заседание  на  комисията,  на  което  са  присъствали  10 
членове  от  състава  на  комисията,  в  това  число  председател, 
заместник-председател  и  секретар,  включително  и  тези  членове, 
които са осъществили дежурство на 12 ноември. Заседанието на 12 
ноември  е  проведено  във  връзка  с  подготовка  на  становище  по 
административно  дело,  както  и  за  упълномощаване  на 
представители на комисията, които да представляват комисията по 
делата.  На 12 ноември дежурство от двама членове на комисията, 
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присъствали на административно дело № 930/2015 г. На 12 ноември 
също  така  трима  упълномощени  представители  са  предали 
неизползваните  бюлетини  съгласно  заповед  на  кмета  на  община 
Червен бряг на комисия в състав, назначен от кмета на общината. На 
16 ноември двама членове на комисията са осъществили дежурство 
по административно дело и представителство по административно 
дело № 931/2015 г. И на 30 ноември трима членове на комисията, 
тоест  двама  членове  и  заместник-председател  са  осъществили 
дежурство  за  изготвяне  на  искани  придружаващи  документи  до 
Централната избирателна комисия.

Към направеното искане, както казах, са приложени всички 
документи, в това число решения на ОИК, протокол от заседания, 
становища,  определения  по  административните  дела,  заповед  на 
кмета  на  общината,  протокола  за  неизползваните  бюлетини  за 
предаване.  Предвид  което  предлагам  да  одобрим  искане  за 
изплащане от държавния бюджет, с изключение на дежурство, което 
е  осъществено  на  12  ноември предвид  това,  че  на  същата  дата  е 
имало и заседание на Общинската избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте 
предложението. Коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  
Мусорлиева,   Метин Сюлейман,   Йорданка Ганчева,  Таня Цанева,  
Ивайло Ивков). 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-2121 от 
2 декември 2015 г.  искане от Общинската  избирателна комисия – 
Плевен,  за  изплащане  възнаграждение  за  проведени  заседания  и 
дежурства. Всъщност това са две искания. Първото, това, което ви 
докладвам в момента, е за проведено дежурство от председателя на 
комисията  във  връзка  с  представителство  на  Общинската 
избирателна  комисия  по  административно  дело  №  908  на 
Административен  съд  –  Плевен.  На  11  и  на  16-ти  също  така  по 
административно дело № 932/2015 г.  Към искането са приложени 
съдебни удостоверения от съда за представителство на председателя 
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на  комисията  на  посочените  дела.  Предлагам  това  искане  за 
дежурство да бъде изплатено за сметка на държавния бюджет.

Другото искане е във връзка с изплащане на възнаграждение 
за проведено заседание на 25 ноември 2015 г., за което е приложен 
протокол от проведеното заседание. Това заседание е проведено – 
знаете, тук и при нас разисквахме – във връзка с жалба на кандидати 
за  общински  съветници,  която  разгледахме  на  предходно  наше 
заседание. Разгледан е и въпросът за упълномощаване на членове за 
представителство  пред  Административен  съд  –  Плевен,  по 
административно  дело  № 908.  Предлагам  да  уважим  искането  за 
изплащането  на  възнаграждение  на  участвалите  в  заседанието  12 
членове от състава на комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 
Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  
Мусорлиева,   Метин Сюлейман,   Йорданка Ганчева,  Таня Цанева,  
Ивайло Ивков).

Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  от 

Общинската  избирателна  комисия  в  община  Кочериново,  област 
Кюстендил,  с  вх.  №  МИ-15-2163  от  3  декември  2015  г.,  което  е 
разпределено  на  доклад  на  колегата  Баханов.  В  искането  е 
обективирана  молба за  изплащане на  възнаграждение  за  следните 
заседания и дежурства.

За проведено заседание на 9 ноември 2015 г. относно взимане 
на  решение  във  връзка  с  постъпила  жалба,  като  са  изброени 
председател,  заместник-председател  и  съответните  членове,  които 
присъстват. На 11 ноември относно взимане на решение кои членове 
ще  представляват  комисията  пред  съда  е  проведено  заседание  с 
участвали  председател,  заместник-председател  и  членове.  На  19 
ноември от  14,30  ч.  отново  е  проведено  заседание  за  взимане  на 
решение  по  повод  искане  за  представяне  на  документи.  На  17 
ноември е проведено заседание на ОИК – Кочериново, без взимане 
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на решение.  Колеги,  обръщам ви внимание по молба на  колегата 
Баханов,  на  чийто  доклад  е  разпределено,  тъй  като  видно  от 
приложените  доказателства  Общинската  избирателна  комисия  – 
Кочериново, се е събрала на заседание със съответния дневен ред, но 
(така  е  обективирано  и  в  самия  протокол,  който  ни  е  изпратен) 
поради саботаж на двама членове от комисията, а именно Йорданова 
и Янева заседанието бе закрито поради липса на кворум. И реално те 
са се събрали, но няма заседание. Колегата Баханов го е предложил 
за  изплащане,  но остава  на  преценката  на  Комисията.  Така  че  аз 
предлагам, ако искате, отделно да го гласуваме. Реално по принцип 
няма проведено заседание, въпреки че в протокола е отразено, има 
дневен  ред:  Обсъждане  и  взимане  на  решение  във  връзка  с 
постъпила в ОИК масивна желязна каса; Обсъждане и вземане на 
решение за членове от Общинската избирателна комисия относно 
даване на отговор по електронната поща; Обсъждане и вземане на 
решение за избор на заместващ секретар на ОИК – Кочериново, на 
настоящото заседание. По първа точка, след като се е пристъпило, е 
прекратено заседанието. Подписали са се всички присъствали, има 
член,  който  е  подписал  с  особено  мнение  –  Вероника  Ковачева. 
Особеното мнение се изразява в това, че лично нямаше как да не 
стане ясно каква причина за напускането на заседанието на двамата 
колеги.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да преценим 
по повод на това предложение. До този момент практиката на ЦИК е 
когато няма кворум и няма реално проведено заседание ние да не 
плащаме възнаграждение. Но тук въпросът се поставя по конкретен 
казус, така че с оглед неговата специфика да преценим.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моето лично мнение е, че не 
е  проведено  заседанието,  няма  решение  по  това  заседание.  Аз 
предлагам да не се изплаща.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  подкрепям  колегата 
докладчик. Противни становища, колеги? Не виждам. Продължете, 
колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Другото  искане  за  изплащане  на 
възнаграждение на същата комисия е за заседание, насрочено за 23 
ноември  от  15,30  ч.,  което  е  проведено  и  е  било  по  повод 
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административно дело. Взето е съответното решение. Присъствали 
са  председател,  заместник-председател  и  изписаните  в  искането 
брой членове.

Предлагам  да  бъдат  одобрени  другите  искания  по  така 
направения от мен доклад за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 
Колеги, който е съгласен с така направените предложения, моля да 
гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  
Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  
Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  
Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 
изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна комисия 
–  Ракитово,  за  периода  11-13  ноември  с  вх.  № МИ-15-2181  от  4 
декември 2015 г. Искането е за дежурство на 11 ноември, където са 
присъствали председател, секретар и двама члена. Дежурство на 12 
ноември с  присъствие  на  председател,  секретар  и  двама члена.  И 
дежурство на 13 ноември с председател, секретар и двама члена.

Всъщност искането представлява: „Приложено ви изпращам 
списък  на  ОИК  –  Ракитово,  за  брой  дежурства,  свързани  с 
изработване на удостоверения и организационна дейност във връзка 
с полагане на клетва на кметове на община и кметство Костадиново 
и  Дорко,  както  и  общински съветници  за  периода  11-13  ноември 
2015 г.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

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

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  
Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  
Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  поставям  на  вашето  внимание 

една  поправка  в  справката  към  наше  протоколно  решение  от  3 
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декември  2015  г.  по  преписка  вх.  №  МИ-15-2072.  Тогава  ние 

одобрихме, тъй като бяха налице всички необходими доказателства 

за  проведени  заседания  и  взети  решения,  четири  заседания  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Кричим,  и  две  дежурства  на 

председателя.  Тоест  протоколното  ни  решение  е  правилно.  Но  е 

допусната  и  не  е  забелязана  от  мен  веднага  досадна  грешка  при 

изписването  на  справката,  тъй  като  има  и  две  дежурства  на 

председателя,  а  именно явяване  по две  дела  на  10 и  12 ноември. 

Открихме  я,  стопирано  е  изплащането  на  възнаграждение  и 

придвижването  на  преписката.  Разговарях  с  председателя  на 

Общинската избирателна комисия – Кричим.

Моля ви да гласуваме да изпратим с ново писмо до ОИК – 

Кричим, и до и.д. главния секретар на Министерския съвет господин 

Даков коригирана справка, като в коригираната справка да посочим, 

че само председателят е участвал.  А иначе грешката  се дължи на 

това, че преди в справката сме описали и членовете, което очевидно 

че  не  е  така  и  би  се  изплатило  повече  за  сметка  на  държавния 

бюджет.  Така  че  ви  моля  да  гласуваме  да  изпратим  коригирана 

справка, така както е, а именно да се изплатят само възнаграждения 

на председателя за дежурствата на 10 и на 12 ноември 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с тази корекция, моля да гласува. 

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

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги,  продължаваме  с  доклади  по  жалби  и  сигнали. 

Заповядайте, колега Грозева.

Точка 6. Доклади по жалби и сигнали.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа с днешна дата ще намерите едно становище. В предходното 

заседание  ви  докладвах  преписка  от  Общинската  избирателна 
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комисия – Лом, с вх. № МИ-15-2115 от 2 декември 2015 г., с която 

лицето  Пламен  Георгиев  Цеков  обжалва  решение  на  Общинската 

избирателна комисия – Лом, № 179 от 27 ноември, с което е бил 

заличен като общински съветник,  той и още един друг,  обявен за 

избран  общински  съветник.  Имаше  разнопосочни  мнения  и 

Комисията  реши,  без  да  разглеждаме  жалбата,  да  я  препратим 

директно към Административния съд – Монтана, по компетентност, 

каквато практика имаме досега в Централната избирателна комисия. 

Аз погледнах други изпратени от нас преписки, те се изпращат само 

с писма, но независимо от това, поради това че се взе решение, съм 

изготвила и едно становище. Досега никога нашето препращане не е 

било съпровождано със становища.  Да,  писали сме частни жалби, 

когато  сме  обжалвали  връщането  от  административен  съд.  Но ви 

моля да го погледнете и ако прецените, че следва да го изпратим, да 

го изпратим. Ако сметнете, че не е нужно съм изготвила и директно 

писмо, оригиналът на жалбата пристигна, така че мога веднага да го 

изпратя администрирано към Административния съд.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  видяхте  ли 

становището? Ще гласуваме, когато дойде госпожа председателката.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Казах ви, че досега всички, които сме 

препращали  по  компетентност,  са  вървели  само  с  едно 

придружително  писмо  и  с  доказателства.  Не  сме  писали  досега 

становища, но тъй като така реши Комисията, аз го направих.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  надявам  се,  вече  сте  успели  да  се  запознаете  с  така 

предложения проект на становище. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  9 (Румяна  Сидерова,  

Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Таня  Цанева,  

Ивайло Ивков); против – 2 (Румен Цачев, Ерхан Чаушев).

Заповядайте за отрицателен вот.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, както каза и докладчикът, наистина 

до този момент ние становища не сме изразявали и по този въпрос 

това е едно обединено мнение на Комисията. В конкретния случай 

даваме  становище,  по  което  могат  да  кажат  освен  докладчикът, 

който го  е  изготвил  и подробно се  е  запознал  с  него,  останалите 

членове  на  Комисията  доколко подробно са  се  запознали  както  с 

преписката, така и със самото становище по преписката. Всъщност 

ние на предното заседание разисквахме този въпрос дали да има или 

да няма становище. Имаше и становища от членове на Комисията, 

които  се  изказаха  против  вземане  на  становище  и  че  следва 

преписката  да  бъде придружена само от придружително писмо,  и 

членове  на  Комисията,  които  са  присъстващи  на  днешното 

заседание, на предното заседание обаче изказаха становище против 

това да приемаме становище по тази преписка. Мисля, че не следва 

по различен начин, независимо от това какви дела и какви въпроси 

се  разглеждат,  Централната  избирателна  комисия  с  лека  ръка  да 

взема  едно  становище,  с  което  да  дава  мнение  по  въпросите  на 

административните дела, които се разглеждат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Така е, колеги, поради което оттеглям становището си и предлагам 

да го прегласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  единственият 

вариант по процедура, който имаме след извършеното гласуване, е 

прегласуване. Оттегляне след подкрепа вече няма като процедура.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  тъй като извън микрофон 

става ясно, че или нещо не е докладвано както трябва, или не сме се 

запознали  с  преписката  и  за  да  няма  съмнение,  че  Централната 

избирателна  комисия  взима  решение  с  лека  ръка,  предлагам  да 

отменим  гласуването,  да  се  качи  във  вътрешната  мрежа  цялата 

преписка, да се запознаят колегите в цялост и за следващо заседание 

да бъде подложено отново на гласуване.

55



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  по 

същество това е процедурно предложение – да отменим сегашното 

гласуване и да отложим разглеждането на въпроса след запознаване.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  6 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,   Йорданка  

Ганчева,  Ивайло  Ивков);  против  –  5  (Румяна  Сидерова,  Румен 

Цачев, Иванка Грозева, Мария Мусорлиева, Таня Цанева).

Не се прие това предложение.

Колеги,  имаме  решение.  Понякога  вземаме  и  трудни 

решения, както в конкретния случай, да даваме оценка и на работата 

на ОИК.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади 

по писма. Колега Нейкова, заповядайте.

Точка 7. Доклади по писма.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх.  № МИ-06-808 от 3 декември 

2015 г. е получено писмо от кмета на община Камено, с което ни 

уведомява,  че  са  създадени  необходимите  условия  за  работа  на 

Общинската  избирателна  комисия  във  връзка  с  наше  писмо и  на 

основание т. 23 от Решение № 2901. Докладвам го за сведение.

 С  вх.  № МИ-15-2161  от  3  декември  2015  г.  е  постъпило 

писмо от Общинската избирателна комисия – Ветово, с искане за 

заплащане  на  пътни  и  дневни  на  членове  на  Общинската 

избирателна комисия. Молят ни на основание т. 20 от Решение № 

2901  да  разпоредим  изплащане  на  пътни  и  дневни  разходи  на 

членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  с  настоящ  адрес 

извън  населеното  място  за  провеждане  на  заседанията  на 

Общинската  избирателна комисия – Ветово.  Приложено изпращат 

ни командировъчни заповеди, издадени от Общинската избирателна 

комисия.

56



Колеги,  изпратен  е  един  списък  под  формата  на  табличка, 

който е наименуван „Командировъчни заповеди”, и съдържа датата, 

на която е пътувал колегата от Общинската избирателна комисия, 

командированото  лице,  маршрута  и  целта  във  всички  случаи  е 

заседание  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Ветово.  Ако  се 

сещате, аз бях повдигнала този въпрос във връзка със запитване по 

телефона  на  Общинската  избирателна  комисия  и  им  изпратихме 

едно  писмо,  с  което  им  указахме,  че  Общинската  избирателна 

комисия  трябва  да  вземе  решение,  с  което  да  упълномощи 

председателя на ОИК да подписва командировъчни заповеди, след 

което решението на ОИК, командировъчните заповеди и отчетните 

документи  да  представят  в  общинската  администрация  за 

изплащане. Но вероятно отново има проблем.

Колеги, аз ви предлагам да изпратим писмо, проектът е във 

вътрешната  мрежа с  днешна дата,  до  кмета  на  община Ветово,  с 

копие  до  Общинската  избирателна  комисия,  с  което  изпращаме 

писмото  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Ветово,  с 

приложената  информация  относно  командировъчни  заповеди  за 

предприемане  на  съответните  действия  за  изплащане  на 

командировъчни разходи съгласно Наредбата за командировките в 

страната.  И за информация на кмета прилагаме и нашето писмо с 

изх. № МИ-15-2132 от 2 декември 2015 г., което сме изпратили до 

Общинската избирателна комисия относно реда, по който следва да 

се  командироват  колегите,  за  да  може  кметът  да  има  цялата 

преписка и да могат да оформят плащанията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с това писмо, моля да гласува.

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

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
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Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В моята папка има писмо до кмета на 

Столична община. Поводът е вх. № МИ-07-47 от 4 декември 2015 г. 

на ЦИК, а изходящият номер на Столична община е СО-15-избори-

1510-897 от 3 декември 2015 г. Получили сме протокол на Столична 

община  (няма  придружително  писмо  към  протокола),  който 

протокол е съставен на 3 декември 2015 г. в 10,30 ч. в изпълнение на 

наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври – така е посочено в 

протокола.  Представители  на  Столична  община,  определени  със 

заповед  № СО-15-РД-56-13-13 от  2  ноември 2015  г.  (изброени са 

имената) са отворили помещението, в което се съхраняват изборните 

книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове и 

националния референдум, за да приберат печатите на секционните 

избирателни  комисии  на  територията  на  Столична  община  в 

присъствието на членове на ОИК – София, определени с решение № 

1339-МИ от 2 декември 2015 г. както следва. Печатите са опаковани 

в  9  бр.  кашони.  Изброени  са  районите,  от  които  има  печати: 

„Средец” – 9, „Красно село” – 8, район „Възраждане” – 48, което е 

почти  целият  брой  на  секционни  комисии;  „Оборище”  –  5, 

„Сердика” – 7,  „Подуяне” – 82 (и там са почти всички комисии), 

„Слатина” – 3, „Изгрев” – 4, „Лозенец” – 2, „Триадица” – 6, „Красна 

поляна”  –  7,  „Илинден”  –  7,  „Надежда”  –  69,  „Искър”  –  7, 

„Младост” – 5, „Студентска” – 6, „Витоша” – 3, „Овча купел” – 57, 

„Люлин” – 58, „Връбница” – 54, „Нови Искър” – 4, „Кремиковци” – 

3,  район  „Панчарево”  –  26,  район  „Банкя”  –  2,  неизползвани 

резервни печати – 28.

„След  прибиране  длъжностните  лица  от  Столична  община 

заключиха и запечатаха помещението с печата по Решение № 1520-

МИ от 12 август  2015 г.  на  ЦИК.  Запечатването  на помещението 

беше извършено под наблюдение на органите на СДВР както следва 

(описани са имената на длъжностните лица от СДВР). Настоящият 

протокол се състави в три екземпляра и съдържа 2 страници – за СО 
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и за Общинската комисия.” Подписи на присъствалите от общината 

и присъствалите от Общинската избирателна комисия.

Уважаеми колеги, за мен това е много тревожен сигнал. За 

първи път лично на мен ми попада отваряне на изборно помещение 

без  разрешение на Централната  избирателна комисия.  Потърсих в 

нашата  вътрешна  мрежа  входящи  писма  от  името  на  Столична 

община, не са постъпвали писма с искане за отваряне на помещение. 

Няма никакво основание месец след изборите да се прибират печати, 

които при втория тур трябваше да бъдат в чувалите с използваните 

бюлетини и другите книжа и материали. 

Направих проучване, оказа се, че е имало заповед в Столична 

община  печатите  да  се  слагат  в  пликовете  с  надпис  „Други 

протоколи” и да се предават на общинската администрация вместо 

да се внасят в помещението с изборните книжа и материали. За мен 

това  е  тревожен факт,  защото  в  този  плик  „Други протоколи”  се 

намира  приемно-предавателният  протокол,  който  се  съставя  в 

предизборния  ден  за  предадените  изборни  книжа  и  материали, 

включително  формулярите  за  протоколи,  броят  на  бюлетините, 

неизползваният формуляр от протокол на СИК, както и други. Но 

печат никога не се слага там. 

Затова  ви  предлагам  да  погледнете  писмото,  което  съм 

написала.  Аз  съм  помолила  да  ни  дадат  информация  на  какво 

основание е отворено помещението, без да е искането разрешение от 

Централната избирателна комисия, кой е разпоредил.

И още нещо. За пръв път виждам, че е задължена общинска 

избирателна комисия да присъства на процедура, която ние не сме 

разписали в Решение № 2662. Там има две точки – 30 и 31, никъде 

няма  такава  възможност  общините  на  своя  глава  да  отварят 

помещенията и да викат членовете на общинските комисии, които 

пък  изобщо  не  отговарят  за  печатите.  Тези  печати  са  били  на 

отговорността на секционните избирателни комисии.

Предлагам  ви  проект  на  писмо,  което  виждате  във 

вътрешната мрежа.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Сидерова,  въпреки 

подробния ви доклад, къде е качен протоколът, въз основа на който 

предлагате проекта на отговор.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Сега ще помоля веднага да го качат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докато колегата 

Сидерова  даде  за  публикуване  протокола,  нека  минем  към  други 

докладчици, след това ще се върнем.

Колега  Чаушев,  вие  сте  следващ докладчик  по доклади по 

писма.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Докладвам  вх.  №  МИ-15-2194  от  7 

декември 2015 г.,  не е  подписано,  по електронен път,  качено във 

вътрешната  мрежа  на  7  декември  2015  г.  2015  г.,  сме  получили 

текст:  „Уважаеми  дами  и  господа  членове  на  ЦИК,  моля  да  ми 

изпратите  писмено  становище  относно  констатиране  на 

недействителността  на  234  бюлетини,  намерени  в  урната  на 

избирателната секция в с. Оряхово, община Баните. Беше подадена 

жалба  срещу  решение  №  151  от  2  ноември  на  Общинската 

избирателна комисия – Баните. По жалбата Административният съд 

се  произнесе  с  решение  №  208  от  18  ноември  2015  г.  на 

Административен  съд  –  Смолян.  Същото  решение  Общинската 

избирателна  комисия  –  Баните,  обжалва  пред  ВАС.  Моля  да  ми 

изпратите спешно становище, което да ни послужи за защита пред 

ВАС.”

Спешно,  неподписано.  Общинската  избирателна  комисия 

задължава ЦИК да изпраща становище на ОИК, която е обжалвал 

решение  на  съда.  Тази  жалба  даже  не  е  изпратена  до  нас,  най-

малкото.  Неподписани  текстове!  Предлагам,  уважаеми  колеги, 

просто за сведение. Не сме страна по това дело, не можем а бъдем 

страна, не знам качеството на този документ, с който Общинската 

избирателна комисия – Баните, задължава Централната избирателна 

комисия да изготвя. Остава просто за сведение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  има 

ли  други  становища  по  така  докладваната  преписка?  Не  виждам, 

колеги, остава за сведение.

Продължете със следващ доклад.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По електронен път са ни изпратили една 

присъда,  свалена  от  интернет  страница,  по  наказателно  дело  № 

68/2015 г. на Момчилградския районен съд. Районният съд е осъдил 

лица лишаване от свобода условно за една година за длъжностни 

престъпление. Качено е във вътрешната мрежа.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Какво качество имат тези лица?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  качено  е  във 

вътрешната мрежа. Свалено е от сайта. Не знам какво се иска от нас. 

Първо, не сме компетентни.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В качеството му на кмет на с. Птичар.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре. Но не знам какво се иска от нас. 

Единият  вариант  е  да  го  изпратим  за  сведение  на  Общинската 

избирателна комисия. Само че това решение не е влязло в сила, това 

е  само  на  районен  съд.  Можем  да  го  изпратим  за  сведение  на 

Общинската избирателна комисия просто да си го знаят, само че да 

си  спазят  нашето  решение  за  произнасяне  при  влязло  в  сила 

решение. Знаем, че тези дела са триинстанционни. Другият вариант 

е да се остави за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  коментари?  Има  две  предложения  –  да  препратим  до 

Общинската  избирателна  комисия  за  сведение  или  да  остане  към 

настоящия момент при нас за сведение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С уточняване, че се изчаква влязла в сила 

присъда  и  то  в  оригинал,  както  е  нашето  Решение  №  2901. 

Уточнението  е  необходимо,  за  да  не  тръгне  излишен  разход  на 

енергия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване  постъпилото  предложение  да  бъде  препратено  до 

Общинската избирателна комисия със съответния текст.
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като 

вероятно все още преписката не е пристигнала до колегата Чаушев, 

много е натоварена нашата администрация днес.  С вх. № МИ-23-60 

е  постъпил  доклад  от  проведено  машинно  гласуване,  който  е 

изпратен  от  „Сиела  Норма”  АД като  изпълнител  на  договора  по 

машинно гласуване. Колеги, в тази връзка ви моля да се запознаете с 

така предложения от тях доклад. Те не бяха длъжни да предоставят 

такъв доклад-анализ на базата на техния договор с администрацията 

на  Министерския  съвет,  но  както  и  досега  при  произвеждане  – 

досега произвеждане на експериментално, а  в тези избори на реално 

машинно  гласуване  –  ние  поискахме  от  изпълнителя  на 

обществената  поръчка  анализ  на  произведеното  гласуване.  този 

доклад-анализ  фирмата  предлага  да  бъде  одобрен  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия,  което  би  било  и  основание  за 

изплащане на сумата по договора,  сключен с администрацията  на 

Министерския  съвет.  Докладът  е  23  страници,  моля  ви  да  се 

запознаете и на следващото заседание на Централната избирателна 

комисия в четвъртък това да стане точка от дневния ред.

Продължаваме с предходния докладчик – колегата Сидерова. 

Протоколът е качен във вътрешната мрежа.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз само да кажа, че решение № 1339 

все още не е качено на сайта на Общинската избирателна комисия, 

последното им решение е от 6 ноември.

Печатите трябваше да бъдат прибрани. Сгрешено или не да са 

вътре в пликовете е без значение, те трябваше да бъдат прибрани в 

изборната нощ при предаване на изборните книжа и материали. На 

нас  е  ясно,  че  общинските  администрации  приемаха  изнесено 

книжата в Зала № 1 на НДК, но всички книжа трябваше след това да 
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бъдат прибрани по установения ред в съответното помещение. Не 

виждам  логика  519  печата,  което  е  една  трета  от  печатите, 

използвани от секционните избирателни комисии, да останат извън 

торбите  и  най-важното,  извън  помещението.  Това  че  са  извън 

торбите не е най-страшният факт,  лошото е,  че те стоят вече цял 

месец извън торбите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждате 

предложения проект за писмо. Моля за вашите коментари. Колегата 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това нали означава, че ще отпадне текстът 

„На какво основание посочените в протокола от 3 декември 2015 г. 

печати на СИК са се намирали извън помещението?” Питате кмета 

на Столична община на какво основание. На какво основание трябва 

да кажем ние, трябва да кажат ОИК, трябва да кажат СИК, които не 

са си изпълнили задълженията. Но да питате кмета на общината на 

какво  основание  не  можем  да  ги  питаме.  Можем  разбира  се  да 

питаме кой е  съхранявал  тези  печати,  къде  са  съхранявани,  за  да 

имаме  информация.  Тази  заповед,  която  е  цитирана  тук  и  в 

протокола, кой я е издал и за какво е всъщност тази заповед, тъй 

като я нямаме, но да питаме на какво основание кмета на общината 

са се намирали печатите, не съм съгласен.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз се извинявам,  уважаеми колеги, 

ние не можем да знаем. Ние сме разпоредили в изборната нощ да 

влязат в помещенията и да бъдат приети от комисията по чл. 445, ал. 

7.  А  на  отговорността  на  кмета  се  съставя  тази  комисия,  това  е 

фигурата. Знаем, че не е била лично госпожа Фандъкова, но е било 

лице,  което  тя  е  оставила  за  временно  изпълняващ.  Госпожа 

Фандъкова като фигурата кмет, длъжността кмет, може да разпореди 

извършване  на  проверката  и  да  ни  изпрати  отговора.  Ние 

контактуваме  с  кмета,  който  отговаря.  Защото  и  съхранението  е 

оставено на  отговорността  на общинската  администрация,  а  тя  се 

ръководи  от  кмета  на  общината.  Аз  не  съм  съгласна  да 

прередактирам целия абзац, аз искам да науча тази информация и 
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предлагам ЦИК да поиска да научи тази информация. Защото това е 

много тревожен факт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: Добре,  дори и така  да  е,  да попитаме по 

каква причина печатите са се наминали извън помещението. Нека да 

дадат  отговор  кой е  съхранявал  тези  печати  и  въз  основа  на  чия 

заповед. Ясно е, че печатите не са съхранявани извън помещението 

въз  основа  на  някаква  заповед,  пропуснато  е  просто  да  бъдат 

поставени в торбите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Направих проверка, по разпореждане 

е.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Като сте направили проверка и според вас е 

така,  цитирайте  си  името  в  писмото,  кажете,  че  сте  правили 

проверка, откъде сте получили информация и да го запишем черно 

на бяло. А не да цитирате вече за втори път, че вие сте направили 

проверка  и  че  имало  заповед  печатите  да  се  съхраняват  извън 

помещението. Звучи ми много тенденциозно.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колега  Цачев,  твърде  тактично  ви 

казах,  че  аз  смятам,  че  трябва  да  получим  тази  полагаща  ни  се 

информация като орган, който контролира и ръководи изборите. При 

това информация дали и защо не е спазено наше решение. Столична 

община  цитира  нашето  решение,  а  в  него  няма  такава  правна 

възможност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  след  този 

задълбочен дебат ви предлагам следната редакция на предпоследния 

абзац:

„Обръщаме  се  към  вас  да  предоставите  информация  във 

възможно най-кратък срок по каква причина посочените печати на 

СИК са се намирали извън помещението за съхраняване на изборни 

книжа и материали, кой е съхранявал тези печати, има ли изрично 

разпореждане за това.”
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

отговор ведно с редакцията на абзац предпоследен, която току-що ви 

предложих, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,   Метин  

Сюлейман,  Таня  Цанева,  Ивайло  Ивков);  против  –  1   (Йорданка 

Ганчева). 

Продължете, колега Сидерова, с други доклади по писма.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Получили сме писмо с вх. № МИ-15-

2151  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Пловдив,  с  което 

колегите ни изпращат пълен списък на заведените административни 

дела по оспорване на резултатите от произведените местни избори – 

16 на брой. То е разпределено на колегата Андреев и най-вероятно 

ще остане при него, тъй като когато си разпределяхме функциите по 

проверките за недействителни гласове, той се зае с Пловдив и заедно 

с колегата Ивков отговарят за Пловдив.

За  Костинброд  на  мен  е  разпределено  искането  за 

освобождаване  на  член  на  комисията,  но  всички  материали  са 

сканирани, затова изчакваме оригиналите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колегата 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моята папка трябва да намерите 

14 проектоотговора на писма, аз ще докладвам входящите номера. 

Повечето са за определени лица – дали са имали право на глас, дали 

са  гласували повече от  веднъж.  Знаете,  ние правим тези справки. 

Има едно дали са били кандидати в изборите определени лица. Има 

едно за наблюдатели дали са били. Обобщавам, за да не ги чета едно 

по едно и да загубим един час, ако сте съгласни. Повечето отговори 

са стандартни и аз ви ги докладва по входящи номера за протокола. 

Едното  е  за  това  дали  са  били  регистрирани  като  наблюдатели, 

направена  е  справка,  даваме  решението,  с  което  сме  ги 

регистрирали, другото е дали са регистрирани кандидати, направили 
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сме справката в масивите на „Информационно обслужване”. Другите 

са  по  отношение  на  преписки  за  лица,  които  са  гласували  в 

евроизборите,  без да имат право на глас или пък такива, които са 

имали право на глас, но не са гласували на съответния адрес.

Отговор  на  писмо  вх.  №   ЕП-04-02-1249  от  28  октомври 

2015 г.,  от  Областна  дирекция  на  МВР  на  МВР  –  Благоевград. 

Второто  е  ЕП-04-02-1247  от  28  октомври  2015  г.,  от  Областна 

дирекция на  МВР – Благоевград.  И третият проект за  отговор на 

Благоевград е с ЕП-04-02-1246. Бяха около десет преписки, има и 

други тук, по тези три, макар и да имаме отговор, тук процедурата е, 

че  аз  ги  преглеждам  когато  съм  докладчик,  даваме  ги  на  Стоян 

Русинов  от  администрацията,  за  да  слезе  долу  и  да  набави 

необходимите книжа, по които да извършим проверката. Някъде по 

трасето  в  момента  не  разполагам  с  трите  оригинални  писма  – 

отбелязвам го за протокола. Сигурно ще се намерят, но сега са само 

копията, което според мен не значи, че не трябва да отговорим, но го 

отбелязвам  за  протокола.  По  трасето  някъде  са  се  загубили  в 

момента  вътре  в  сградата  на  ЦИК  оригиналните  писма,  но  те 

съществуват в деловодството.

Продължавам с другите преписки. Те не са по-особени, те са 

за  лица,  за  които правим справка  дали  са  имали право на  глас  в 

евроизборите. 

С  вх.  №  ЕП-04-02-1248  (то  е  от  същата  партида,  но  има 

оригинал), ЕП-04-02-1320 от 30 ноември 2015 г., ЕП-04-02-1251 от 

29 октомври 2015 г., ЕП-09-986 от 10 октомври 2015 г., ЕП-09-987 от 

10 октомври 2015 г., ЕП-09-989 от 10 ноември 2015 г., ЕП-09-990 от 

10 ноември 2015 г., ЕП-04-02-1243 от 26 октомври 2015 г. (това е във 

връзка дали е регистрирано лицето Анка Борисова като наблюдател), 

вх. № МИ-04-02-33 от 26 октомври 2015 г., вх. МИ-04-02-32 от 26 

октомври 2015 г., вх. ЕП-04-02-1333 от 4 декември 2015 г.

Това са входящите номера, по които са постъпили писма от 

различни управления на полицията от различни краища на страната, 

най-вече  от  Благоевград  и  от  София  и  по  които  съм  изготвил 
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проектоотговори,  които  са  на  вашето  внимание.  Няма  нещо 

изключително  особено,  като  стандартният  отговор  е  там,  където 

гражданите  са  били  без  настоящ  адрес  в  страна  от  Европейския 

съюз, без да уточняваме налице ли или не престъпление, казваме, че 

са  гласували  в  нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс.  На 

други места, където имат постоянен адрес или настоящ адрес лицата, 

отговаряме,  че  са имали право на глас.  Преди имахме стандартен 

израз,  че са извършили административно нарушение, но аз съм го 

премахнал, първо, защото считам, че това не интересува органите на 

следствието и второ, защото в крайна сметка за нарушението също 

трябва да има вина и не искам да определяме. Просто казваме, че са 

имали  право  на  глас,  а  вече  ако  ние  решим,  ще  сезираме  други 

органи за административно нарушение.

Докато се запознаете с отговорите, докладвам № ЕП-09-979 

за сведение от Районна прокуратура – Асеновград. Уведомяват ни, 

че  по  преписка  №  526  от  2015  г.  на  Районна  прокуратура  – 

Асеновград,  по наш сигнал е  образувано досъдебно производство 

срещу лицето Аврам Аврамов за престъпление по чл. 168, ал. 1 от 

Наказателния  кодекс.  Това  е  уведомително  писмо  от  Районна 

прокуратура – Асеновград, което ви предлагам за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам анблок 

на гласуване тези отговори. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,   Метин  
Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-04-02-41 от 3 ноември 2015 г., което е от разследващ полицай 

към Пето районно управление на СДВР и е на доклад на колегата 

Баханов.  С  него  е  поискана  информация  във  връзка  с  досъдебно 

производство за лице, като след изрична проверка колегата Баханов 

е  подготвил  отговор,  че  Централната  избирателна  комисия  не 
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разполага  с  исканата  информация.  Следва  да  изискат  същата  от 

служба ЕСГРАОН по постоянен адрес на лицето.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този отговор, моля да гласува.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви № ЕП-09-1149 от 7 

декември 2015  г.,  писмо до  Централната  избирателна  комисия  от 

Окръжна  прокуратура  –  Благоевград,  с  обективирани  въпроси. 

Колеги, то пристига повторно в Централната избирателна комисия, 

видно  от  входящия  номер  7  декември  2015  г.,  а  ние  вече  сме 

отговорили с писмо на всички въпроси от 2 декември 2015 г. с наш 

изх. № ЕП-09-1122. Докладвам ви го за сведение.
Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  
Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  за  сведение  ви 

докладвам с вх.  № МИ-06-732 от 2 декември 2015 г.  от кмета на 

община  Нова  Загора,  с  което  ни  уведомява,  че  са  отваряни 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали във 

връзка с административно дело. За сведение и за обособена папка.

Второто писмо е от кмета на община Созопол с вх. № МИ-14-

104  от  3  декември  2015  г.  По  същия  начин  за  сведение  и  за 

обособена папка.  Кметът ни уведомява и ни изпраща съответните 

заповеди за отваряне на помещения във връзка с административно 

дело.

За сведение ви докладвам вх. № МИ-15-2164 от 3 декември 

2015 г. от Общинската избирателна комисия – Шумен, с което ни 

изпращат решението си за прекратяване пълномощията на общински 

съветник и обявяване на следващия.

С вх.  № МИ-15-2196  от  7  декември 2015  г.  сме получили 

писмо от Общинската избирателна комисия – Ямбол, за прекратени 
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пълномощия на избран общински съветник и обявен следващият. За 

сведение.

Докладвам ви и писмо от Обществения съвет, с което те се 

заявяват за участие в конференцията на БАИС на 10 и 11 декември 

2015  г.  Казват,  ако  е  възможно,  това  да  бъдат  лицата  Даниел 

Стоянов, Румяна Дечева и Дончо Пачиков.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, съгласни ли сме 

трима  представители  от  Обществения  съвет  да  вземат  участие  в 

конференцията? Не виждам възражения.

Колеги,  който  е  съгласен  да  одобрим  тези  трима 

представители да участват за сметка на бюджета на ЦИК, моля да 

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  
Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  От  страна  на  Централната  избирателна 

комисия  това,  което  ми е  дадено  от  госпожа  Манолова,  че  са  се 

записали госпожа Мусорлиева, господин Томов и господин Румен 

Цачев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  
Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  
Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  имам  за  доклад  и  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-00-682. Това е информация от заседанието на Обществения 

съвет  и  свикване  на  заседание  на  8  декември,  тоест  те  сега  имат 

заседание. Предложили са и кои биха участвали в срещата с ЦИК на 

15  декември  2015  г.  И  в  телефонен  разговор  председателят  на 

Обществения съвет ме попита дали ще получат писмено отговор от 
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ЦИК, тъй като бавят по тази причина да ни предоставят и общите 

правила на Обществения съвет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпросът, който 

колегата  Цанева поставя,  е  важен.  Имаме протоколно решение на 

заседанието ни от 10-ти или след 10-ти за предоставяне в писмен вид 

нашите решения и ще моля най-отговорно отговорника да изготви 

този писмен отговор. Най-накрая!

Във връзка с предишното гласуване, колеги, аз моля госпожа 

Цанева да уведоми днес Обществения съвет за решението във връзка 

с командироването на тримата представители на Обществения съвет, 

също така  да  уведоми  и  счетоводството  за  взетото  решение  и  за 

представителите на Централната избирателна комисия.

Колеги, продължаваме с докладите,  които аз бих искала да 

направя. На първо място, миналия вторник, на 1 декември 2015 г., на 

доклад  на  колегата  Христов има едно писмо от  „Информационно 

обслужване”,  което  тогава  отложихме  за  запознаване  и  за 

докладване  на  следващото  заседание.  Не  е  докладвано  на 

следващото заседание поради друг дневен ред, затова, колеги, аз го 

връщам и докладвам от името на колегата Христов, който днес е в 

отпуск.

Колеги, писмото е във връзка с поддръжката на деловодната 

ни  система.  То  съдържа  две  части.  Първата  част  е  във  връзка  с 

извънгаранционна поддръжка на продукта за  деловодната  система 

до  края  на  годината.  Второто  предложение  е  във  връзка  с 

разработена  нова  функционалност,  която  „Информационно 

обслужване” предлагат да внедрят със съответните средства. 

С оглед проведените разисквания тук към днешна дата аз ви 

предлагам  ние  да  одобрим  извършените  дейности  в  рамките  на 

извънгаранционната поддръжка в размер на 2000 лева без ДДС. След 

допълнително  обсъждане  ще  решим  за  новата  функционалност, 

която може да бъде реализирана в рамките на следващата година.

Имате ли коментари? Не виждам коментари.
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Който  е  съгласен  да  одобрим  извършените  дейности  за 

съответната  сума  по  извънгаранционната  поддръжка  на  продукта, 

моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Колеги, на второ място бих искала да ви докладвам вх. № вх. 

№ ЦИК-07-112. Това е договорът с Френското посолство в България, 

въз основа на който с предходно решение Централната избирателна 

комисия одобри аз и колегата Ганчева да отидем като наблюдатели 

на изборите във Франция. Колеги, наложи се спешно подписване в 

рамките на вчерашния ден. Както знаете, Централната избирателна 

комисия  не  се  ангажира  със  заплащане.  Този  договор  за 

партньорство  отразява  единствено  разходите,  които  поемат  от 

Френското посолство. Затова моля, колеги, да одобрим с последващо 

одобрение този договор.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

На следващо място, колеги, с оглед на факта, че в четвъртък 

аз и колегата Ганчева няма да бъдем на заседание, специално аз като 

председател  няма  да  бъда  на  заседание,  тъй  като  съм  в 

командировка,  колегата  Златарева  е  в  отпуск,  за  колегата 

Мусорлиева  току-що  гласувахме  да  отиде  на  националната 

конференция на БАИС, аз ви предлагам следното. Упълномощавам 

колегата Мусорлиева, тъй като с нея проведохме разговор, да води 

заседанието.  Тя  каза,  че  би  могла  да  отиде  по-късно  на 

конференцията. Ако обаче тръгне по-рано, защото няма обективна 

възможност да тръгне по-късно, упълномощавам колегата Солакова 

да води заседанието.
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Ще ви помоля да  гласувате  на  заседанието  в  четвъртък  от 

10,30 ч. кой ще замества и ще бъде вторият за подпис. Молбата ми е 

да  решите  това  в  четвъртък  с  гласуване,  защото  е  възможно  и 

колегата Мусорлиева, и колегата Солакова да са тук. Ако това не е 

така, да определите втория в четвъртък.

С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия и свиквам следващото заседание в четвъртък в 

10,30 ч.

(Закрито в 14,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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