
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 308

На 15 декември 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Костинброд.

Докладва: Румяна Сидерова

2. Докладни.

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклад по постановления.

Докладва: Ивайло Ивков

4. Доклад по жалби и сигнали.

Докладват: Александър Андреев,

5. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Докладват: Метин Сюлейман,

Румен Цачев, Мария Бойкинова,

Росица Матева, Ерхан Чаушев,

Камелия Нейкова, Таня Цанева,

Георги Баханов, Иванка Грозева,

Александър Андреев

6. Доклади по писма.



Докладват: Метин Сюлейман,

Севинч Солакова, Ивайло Ивков,

Румяна Сидерова, Иванка Грозева,

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,

Румен Цачев

7. Разни.

Докладват: Ивелина Алексиева, 

Камелия Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар 

Томов, Владимир Георгиев Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица Нейкова, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Емануил  Христов  и 

Йорданка Ганчева.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, преди да утвърдим проекта за дневен ред, бих искала 

да  кажа,  че  по  обективни  причини  отсъстват  колегата  Златарева, 

колегата Христов и колегата Ганчева.

Дневният ред е пред вас. Колеги, имате ли предложения за 

изменение и допълнения в така предложения дневен ред?

Заповядайте, колега Нейкова.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в доклади по писма и в  точка „Разни”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Включих Ви. Следваща 

беше колегата Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  да  бъда  включена  в  точка 

четвърта относно изплащане на възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Включена сте.  Колегата 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  ме  включите  в  жалби  и 

сигнали и в писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите във възнаграждения и 

в писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Моля с докладни да бъда включена 

ако може по-напред в дневния ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нова точка втора, колега 

Солакова. Колегата Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодарствено  писмо  и 

предложение  от  Федерацията  на  независимите  студентски 

дружества.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви в доклади 

по писма. Готово, колега. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите в доклади по писма.

Колеги, други предложения? Не виждам.

Определям колегата Сюлейман да брои.

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Иванка Грозева, Росица Матева, Румен 
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Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - 

няма.

Дневният ред е приет.

Заповядайте, колега Сидерова, с вашия доклад по точка първа.

Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Костинброд.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. 

№ МИ-15-21-91 първоначално пристигна заявление от секретаря на 

ОИК – Костинброд, че желае да бъде освободена по лични причини 

като  секретар  и  член  на  комисията.  Писмото  пристигна  по 

електронната  поща,  по-късно  пристигна  с  писмо,  а  с  дата  10 

декември пристигна предложение от коалицията, която е предложила 

секретаря  на  общинската  избирателна  комисия  Костинброд,  с 

предложение за назначаване на мястото на освобождавания секретар.

Поради  това  ви  предлагам  проект  на  решение,  с  което  да 

освободим като секретар на ОИК – Костинброд, Софийска област, 

Елица Стефчева Младенова и да се анулира нейното удостоверение, 

също така да назначим за секретар на ОИК – Костинброд, Софийска 

област, Мая Николова Стефчева, като да й се издаде удостоверение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейман,  Таня  

Цанева), против - няма.

Това е Решение № 2989-МИ/НР.

Продължаваме с нова точка втора.

Заповядайте, колега Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  са 

публикувани  докладни  записки.  Последните,  които  считам,  че  са 

важни и ще започна с тях, е докладна записка от госпожа Манолова с 

вх.  №  ЦИК-09-76  с  днешна  дата  за  извършване  на  промени  по 

бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  за  2015  г., 

предложение  до  министъра  на  финансите  за  увеличаване  на 

разходите за персонал за сметка на издръжка в размер на 46 929 лв. 

Колеги, моля да одобрим предложението за корекция в бюджета и да 

се изпрати веднага до министъра на финансите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Мария  Бойкинова,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви една докладна 

записка,  която  постъпи  отдавна,  но  с  оглед  на  активната  и 

интензивна работа на Централната избирателна комисия не съм ви я 

докладвала,  за одобряване на разходите за изработване на визитни 

картички за целите на Централната избирателна комисия. С оглед на 

това моля да одобрим извършване на разход в размер общо до 300 

лв.  При  необходимост  могат  да  се  правят  заявки  за  изработка  на 

визитки  от  членове  на  ЦИК  или  служители  от  администрацията. 

Входящият номер е ЦИК-09-42 от 10.08.2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Мария  

Бойкинова,  Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Росица Матева, Румен  

Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - 

няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна с вх. № ЦИК-09-77 

от  15.12.2015  г.  Приложен  е  отчет  по  план-сметката,  изготвен  от 

главния счетоводител госпожа Силвия Грозданова. Докладвам ви го 

за сведение, за да имате време да го погледнете. Срокът за отчитане 

на план-сметката съгласно постановление № 230 от 27.08.2015 г. е 

18 декември 2015 г. Този отчет е публикуван във вътрешната мрежа, 

включително  и  по-разширения,  който  е  за  целите  на  Централната 

избирателна комисия. Госпожа Грозданова има готовност да даде и 

допълнителни пояснения при необходимост.

Колеги, докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-75 от 

14.12.2015 г. Тук може би и госпожа Мусорлиева ще ме подпомогне. 

Докладната  записка  на  госпожа  Манолова  е  за  закупуване  на 

движимо  имущество  за  нуждите  на  ЦИК  и  за  ремонт  на  вещи. 

Докладната записка трябва да е във вътрешната мрежа. Добре, щом я 

няма, тогава ще се качи.

В  тази  връзка  ви  докладвам  и  оферти  за  канцеларски 

материали, с вх. № ЦИК-08-54 от 14.12.2015 г. и ЦИК-08-58 и 08-57 

от  15.12.2015  г.  Трите  оферти  са  за  канцеларски  материали.  Ще 

помоля, ако и те не са публикувани, да бъдат публикувани заедно с 

другата докладна записка. На този етап това е само за сведение. По-

късно, когато докладната записка бъде публикувана, ще се спрем на 

нея.

Колеги,  докладвам  ви  писмо  относно  договор  между 

Централната избирателна комисия и  „Информационно обслужване” 
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от 24.09.2015 г. Входящият номер и ЦИК-99-452 от 14.12.2015 г. В 

тази връзка може би трябва да са публикувани във вътрешната мрежа 

и  приемо-предавателни  протоколи  от  11.12.2015  г.  относно 

изпълнение  на  договора.  В  случаите  на  частично  изпълнение  на 

договора  за  представяне  на  бюлетините  от  изборите  за  общински 

съветници  и  за  кметове,  както  и  бюлетина  за  националния 

референдум,  съгласно  този  договор  се  подписва  приемо-

предавателен протокол. Тези протоколи са представени с дата 11-и. 

ще  помоля  да  бъдат  публикувани,  тъй  като  те  подлежат  на 

последващо одобрение.

Докладвам ви вече  не за  сведение предложение от госпожа 

Манолова във връзка с годишната инвентаризация, проект на заповед 

за  определяне  на  комисия  за  извършване  на  инвентаризацията. 

Докладната е с вх. № ЦИК-09-74 от 10.12.2015 г. Госпожа Манолова 

предлага  в  изпълнение  на  чл.  22  от  Закона  за  счетоводството 

инвентаризацията  да  бъде  извършена  от  комисия  в  състав: 

председател  Силвия  Грозданова,  главен   счетоводител,  и  членове: 

Николай  Желязков,  главен  юрисконсулт  и  Ганка  Герасимова, 

счетоводител в дирекция „Администрация”. 

Моля за вашето одобрение на направеното предложение и да 

упълномощим председателя да издаде тази заповед за назначаване на 

комисията по инвентаризация. В заповедта са посочени задачите и 

срока  за  извършване.  Срокът  за  изготвяне  на  инвентаризационния 

опис със сравнителни ведомости е 20 януари 2016 г., а фактическата 

проверка  на  натуралните  и  стойностни  параметри  на  активите  на 

ЦИК,  налични  към  31  декември  2015  г.,  да  приключи  в  срок  31 

януари 2016 г. с представяне на доклад от името на комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  моля  запознайте  се.  Надявам  се  се  запознахте  с 

предложението.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан  

Чаушев, Мария Бойкинова, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против 

- няма.

Предложението се приема.

Колеги, публикувана е във вътрешната мрежа докладна с вх. 

№ ЦИК-09-75, моля запознайте се с нея.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да,  публикувана  е  докладната 

записка,  предложенията  за  закупуване  на  движимо  имущество  за 

нуждите  на  ЦИК  и  ремонт  на  вещи.  Посочени  са  в  докладната 

записка  с  изричната  забележка,  че  Приложение  1  подлежи  на 

актуализация  с  оглед  на  това,  че  не  всички  колеги  са  успели  да 

подадат  своите  заявки.  Моля  принципно  да  одобрим  направеното 

предложение.  Налични  са  средства  по  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  и  да  възложим  на  администрацията,  и  да 

упълномощим председателя за всички необходими действия, които 

да  се предприемат във връзка  с  изпълнението на това протоколно 

решение  на  Централната  избирателна  комисия  и  актуализираната 

справка за сведение, при необходимост за последващо одобрение, да 

бъде  представена  на  вниманието  на  Централната  избирателна 

комисия на следващото заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан  

Чаушев, Мария Бойкинова, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Росица  
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Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева), против  - 

няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  тази  връзка,  колеги,  докладните, 

които ви представих на вниманието са за канцеларски материали, да 

възложим най-добрата оферта да бъде възприета при закупуването на 

канцеларските материали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  това 

предложение.  Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение, 

моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан  

Чаушев, Мария Бойкинова, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейман,  Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  идеята  за 

провеждане  на  международна  конференция,  на  която  да  бъдат 

поканени представители на всички наши партньорски международни 

организации  във  връзка  с  изборния  процес,  бяха  направени 

запитвания, по които са получени две оферти с вх. № №№ ЦИК-08-

55 и 08-56 и двете с дата 14.12.2015 г. Моля да се запознаете с тях. Аз 

ви  предлагам,  за  да  има  време  както  Централната  избирателна 

комисия,  така  също  и  администрацията,  да  възложим  на  госпожа 

Манолова  изготвяне  на  становище  с  конкретни  предложения  от 

администрацията.  Моля  за  вашето  принципно  одобрение  на 

предложението  и  възлагане  на  директора  на  дирекция 

„Администрация” изготвяне на становище с конкретни предложения, 

като за датите си оставяме луфта края на март, началото до 20 април 

2016 г.тази година.  Едната оферта включва края на март,  но няма 
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пречка да се получи оферта и за април месец. А офертата, която като 

чели  отговаря  на  изискванията  относно  капацитет  в  по-голяма 

степен, е за периода 13 – 20 април 2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан  

Чаушев, Мария Бойкинова, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейман,  Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклади по жалби и сигнали.

Първи докладчик е колега Андреев. Заповядайте, колега.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, получили сме в 

Централната  избирателна  комисия  на  първо място  определение от 

06.11.2015 г. от Административен съд Пловдив във връзка с жалба, 

подадена от Цветана Тодорова Денева от град Сопот, като същата е 

свързана  с  допуснати  нарушения  от  секционните  избирателни 

комисии във връзка с проведените избори на 25 октомври. В случая 

се  сочат  данни,  че  има  нарушения  в  изборния  ден  с  оглед 

безредиците,  които  са  създадени  в  секционните  избирателни 

комисии, на недопускането на лица до гласуване.  Същата жалба е 

била докладвана от колегата Златарева, след което явно въз основа на 

нейния  доклад  е  изпратена  в  Административен  съд  Пловдив,  тъй 

като  ние  имаме  писмо  във  връзка  с  вх.  №  МИ-13-37.  В  случая 

Административен съд Пловдив е прекратил производството, тъй като 

е  счел,  че  сигналът  на  Цветана  Тодорова  Денева  не  се  отнася  до 

оспорване на изборите съгласно чл. 459 от Изборния кодекс, освен 
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това, тъй като тя е и представител на инициативния комитет, който е 

издигнал  независимия  кандидат  за  общински  съветник  Маринела 

Тодорова Стоянова, а същата Маринела Тодорова Стоянова е подала 

жалба  за  оспорване  на  изборните  резултати  срещу  решението  на 

ОИК  от  26  октомври  2015  г.,  то  в  този  случай  не  са  нарушени 

правата на кандидата, поради което е прекратено производството и е 

предоставено  на  Централната  избирателна  комисия  евентуално  за 

произнасяне по компетентност.

Моето  лично  предложение  като  докладчик  е  да  остане  за 

сведение,  тъй  като  в  случая  с  оглед  на  обстоятелството,  че  има 

образувано друго дело, а в случая и тези нарушения, които се сочат, 

не  са  свързани  пряко  с  отчитане  на  резултатите  от  изборите  за 

общински съветници, ние в момента не бихме могли да предприемем 

каквито  и  да  било  действия  по  отношение  на  сигнала,  който  е 

изпратен до нас. Затова моето предложение е да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, други становища? Не виждам. Остава за сведение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

постъпилото  съобщение  с  вх.  №  МИ-08-363  от  10.12.2015  г.  от 

Административен  съд  Плевен.  Става  въпрос  за  жалбата,  която  е 

подадена  от  двамата  кандидати  за  общински  съветници,  които  са 

избрани, а именно това са Станислав Иванов и Емил Цветков. Знаете, 

там  случаят,  в  който  Върховният  административен  съд  обяви  за 

нищожно  решението  на  общинската  избирателна  комисия.  В  тази 

връзка,  тъй като жалбата е била подадена както до нас,  така и до 

Административен  съд  Плевен,  жалбата  по  отношение  на 

Административен съд Плевен е прекратена с определение, тъй като в 

случая  административният  съд  е  счел,  че  с  жалбата,  която  е 

подадена,  е сезиран от двамата жалбоподатели, не става въпрос за 

обжалване  на  изборен  резултат,  а  става  въпрос  за  обжалване  на 

решение  на  общинската  избирателна  комисия  и  по-точно 
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непостигнатото мнозинство, тъй като ако си спомняте, там те не бяха 

постигнали необходимите две трети, за да може да ги обявят и да 

заличат  тези,  които  де  факто  на  тяхно  място  са  встъпили  в 

правомощията. В тази връзка аз ви докладвам за пълнота, че ние този 

въпрос го разгледахме и на 03.12.2015 г. изпратихме писмо с изх. № 

МИ-09-66 след обсъжданията до Районна прокуратура Плевен сигнал 

във връзка с това, че по този начин общинската избирателна комисия 

възпрепятства  изпълнението  на  съдебен  акт  на  Върховния 

административен съд, който е влязъл в сила. Отделно от това взехме 

и едно отхвърлително решение, което е 29-82-МИ пак на мой доклад. 

Беше направено предложение от колегата Чаушев да бъде изпратено 

както до Върховния административен съд, така и до прокуратурата, 

сигнал във връзка с неизпълнението с оглед налагането и на санкция 

по  отношение  на  членовете  на  общинската  избирателна  комисия. 

Тогава Централната избирателна комисия не постигна необходимото 

мнозинство, за да може да бъде прието предложението.

В  тази  връзка  по  отношение  на  това  определение  на 

Административния съд в Плевен, тъй като ние сме сезирали Районна 

прокуратура  Плевен,  считам,  че  същото  би  следвало  да  остане  за 

сведение, тъй като ние не бихме могли да обжалваме по отношение 

на  него,  тъй  като  наистина  Административен  съд  Плевен  не  е 

компетентен да се произнесе по тази жалба понеже не става въпрос 

за обжалването на изборен резултат. В случая става въпрос вече за 

изпълнение  на  решението  на  Върховния  административен  съд  от 

ОИК – Плевен.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

становища? Не виждам. На този етап остава за сведение.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка, 

заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № 

МИ-22-472 от 04.12.2015 г. от Айтен Вейсалова Хасанова, кандидат 
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за кмет от ПП ДПС, Благовеста Георгиева Петкова, кандидат за кмет 

от АБВ и Цветанка Колева Райкова, заместник-председател на СИК, 

село Янково, община Смядово. Жалбата е подписана на 26.10., но не 

знам  поради  каква  причина  с  два  пощенски  пликове  е  била 

непотърсена с обратна разписка, при нас пристигна едва на 04.12., 

защото тя касае нарушение на провеждането на изборите за кмет на 

община Смядово, село Янково. Жалбоподателите твърдят, че много 

хора, които са гласували, никога преди това не са ги виждали, както 

и много хора са гласували с придружител, без да имат такава нужда, 

както и че заместник-председателката в село Янкова не е допускала 

до списъците председателката на СИК. Нарушенията са за изборния 

ден  и  ви  ги  докладвам  за  сведение.  Съжалявам,  че  жалбата  е 

пътувала един месец, но ви я докладвам за сведение.

Също така ви докладвам с вх. № МИ-15-14-72 от 11.12.2015 г. 

от ОИК – Севлиево.  Но от 19.11.2015 г.  Централната  избирателна 

комисия, колегата Ганчева ме е замествала, е изпратила въз основа 

на  справка  от  Бюрото  за  съдимост  заверено  копие  от  справка  за 

съдимост  на  Севгин  Моллов,  кмет  на  кметство  Градница,  за 

предприемане на действия по чл. 42 от ЗМСМА. В резултат на това 

наше  писмо  те  са  взели  Решение  208,  с  което  са  прекратили 

предсрочно  пълномощията  на  господин  Моллов,  кмет  на  село 

Градница.  Изпращат  ни  решение,  протокол  и  съответно  изпращат 

негова  жалба  срещу това  решение,  като  жалбата  е  адресирана  до 

Централната  избирателна  комисия  за  произнасяне,  а  всъщност 

компетентен е Административен съд Габрово.

Поради  това  аз  ви  предлагам  жалбата  да  изпратим  по 

компетентност  на  Административен  съд  Габрово  както  е 

комплектована  преписката  от  общинската  избирателна  комисия 

Севлиево,  като  приложим  само  и  справката  за  съдимост.  В 

решението на общинската избирателна комисия пише, че подлежи на 

обжалване по чл. 459 от Изборния кодекс, но жалбата е адресирана 
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до  Централната  избирателна  комисия.  Така  че  аз  предлагам  да  я 

препратим до компетентния съд Габрово.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Който  е  съгласен  да  препратим  по  компетентност  до 

съответния административен съд, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  

Бойкинова, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Росица Матева, Румяна  

Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Също така с вх. № МИ-15-2302 от 

11.12.2015  г.  за  сведение  ви  докладвам  касационната  жалба  от 

общинската  избирателна  комисия  село  Баните,  с  което  обжалван 

решението  на  Административен  съд  Смолян,  с  което  е  обявен  за 

недействителен изборът за кмет на община Баните.

Също така ви докладвам с вх. № МИ-05-155 от 11.12.2015 г., с 

което  областният  управител  на  област  Кюстендил  връща  на 

областния управител на област София-град господин Веселин Пенев 

акт  № 5  на  Централната  избирателна  комисия  за  установяване  на 

административно  нарушение  против  издателя  на  вестник  „Вяра”. 

Явно двамата ще се скарат кой е компетентен. Това е за сведение.

Също  така,  колеги,  ви  докладвам  с  вх.  №  МИ-10-469  от 

08.12.2015  г.  от  Българската  социалистическа  партия,  която  ни 

прилага  изпълнителен  лист,  с  което  Централната  избирателна 

комисия  е  осъдена  да  заплати  разноски  в  размер  на  410  лв. 

Предлагам  да  бъде  изплатено  това  възнаграждение,  в  случай  че 

Централната  избирателна  комисия  разполага  с  бюджет.  Мисля,  че 

сумата е налична. В случай пък че се окаже, че не е налична да бъде 

предвидена  сумата  за  следващия  бюджет.  Това  са  разноските,  за 
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които са ни осъдили по делото за ОИК – Кюстендил. Решението е 

срещу  ОИК  –  Кюстендил  за  назначаване  на  секционните 

избирателни комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Бойкинова. Коментари? Не виждам.

Който е съгласен да се предприемат необходимите действия 

за изплащане на това възнаграждение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  Бойкинова,  Иванка  

Грозева,  Ивайло Ивков,  Росица Матева, Румяна Сидерова,  Метин  

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колега Бойкинова, имате ли още доклади по тази точка? Не.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Първи е колегата Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. 

№  МИ-15-2307  от  14.12.2015  г.  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение от ОИК – Стамболийски. Искането е за проведено 

едно заседание на 13 ноември 2015 г. и две дежурства, съответно на 

12 ноември и на 11 декември 2015 г. На проведеното заседание на 13 

ноември  предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  общински 

съветник, който е назначен за заместник-кмет. На дежурството на 12 

ноември е подготвено заседанието на 13 ноември от секретаря и един 

член на комисията, а на дежурството на 11 декември председателят и 

секретарят  са  присъствали  в  заседание  на  Административния  съд 

Пловдив. 

Предлагам да изплатим за сметка на държавния бюджет така 

направеното искане за изплащане на възнаграждения на членовете на 

ОИК – Стамболийски за проведеното заседание на 13 ноември, както 
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и за  даденото  дежурство  съответно  на  12 ноември и  11 декември 

2015 г. На заседанието е присъствала цялата комисия. Основанието е 

нашето Решение № 2901-МИ, раздел 1, букви „б” и „г” във връзка с 

чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. На дежурството на 12 ноември, както казах, 

са  присъствали  секретар  и  един  член,  а  на  11  декември  – 

председателят и секретарят.  Правното основание за 12-и е нашето 

Решение № 2901-МИ, раздел 2, точка 12, буква „а”, а за дежурството 

на 11 декември – нашето Решение № 2901, раздел 2, точка 12, буква 

„д”. Възнагражденията да бъдат изплатени за сметка на държавния 

бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение, 

моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Следващото  искане  постъпило  в 

Централната избирателна комисия за изплащане на възнаграждение е 

от  ОИК  –  Велики  Преслав.  Входящият  №  е  МИ-15-2297  от 

12.12.2015  г.  Искането  е  за  проведени  3  заседания  на  комисията, 

съответно на 28 ноември, на 2 декември и на 10 декември 2015 г. На 

проведеното  заседание  на  28  ноември  са  разгледани  заявления  за 

предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  двама  общински 

съветници, като единият е назначен за заместник-кмет, а другият по 

лични  причини  иска  да  му  бъдат  прекратени  пълномощията.  На 

заседанието са присъствали 9 членове от комисията,  в това число: 

председател, заместник-председател, секретар и 6 члена.

16



На  проведеното  заседание  на  2  декември  са  прекратени 

пълномощията  на  втория  общински  съветник  и  на  10  декември  е 

обявен следващият за избран от листата на АБВ. Правните основания 

за  проведените  заседания  съответно  са:  на  28  ноември  е  нашето 

Решение № 2901, т. 2.1, букви „з” и „в” във връзка с чл. 30, ал. 4 от т.  

4 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. За проведеното заседание на 

2 декември – Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г.  на МИК, т.  1, 

буква „в” във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА. И основанието за 

последното заседание на 10 декември е Решение № 2901-МИ, т. 4, 

буква „а” във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. Предлагам да бъдат 

изплатени  за  сметка  на  държавния  бюджет.  Както  казах  броя  на 

членовете  за  28-и  са  9,  ръководство  и  6  члена,  на  2-и  са  10, 

ръководство и 7 члена, а на 10-и е цялата комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги. 

Коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Мария Бойкинова, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Росица Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева), 

против - няма.

Предложението се приема.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Следващото  искане  е  постъпило  в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-2120 от14.12.2015 

г.  от  ОИК  –  Тервел,  област  Добрич.  Искането  е  за  проведено 

заседание  на  25  ноември  2015  г.  и  дадени  дежурства  4  на  брой, 

съответно на 10, на 11, на 19 и на 20 ноември. Проведеното заседание 

на 25 ноември основание е нашето Решение № 2901, т. 2.1, буква „в” 

и т. 2.2 във връзка с чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА. На това заседание са 

прекратени  пълномощията  на  общински  съветник  и  е  обявен 
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следващия  за  избран  на  същото  заседание.  На  заседанието  са 

присъствали 9 члена на комисията – председател, секретар и 7 члена.

Дежурството на 10 ноември е на основание Решение № 2901, 

т.  12,  буква  „г”  и  „д”,  като  то  е  във  връзка  с  окомплектоване  и 

предоставяне на изисканите изборни книжа и материали във връзка с 

образувано  административно  дело  №  647/2015  г.  по  описа  на 

Административен съд Добрич.

Дежурството  на  11  ноември  е  във  връзка  с  участие  в 

образуваното административно дело № 647–2015 г. против Решение 

181 на ОИК – Тервел. 

Дежурството на 19 ноември е във връзка  с  уведомяване на 

общинския съветник, който е подал заявление да бъдат прекратени 

пълномощията му, да упражни своето право съгласно текста на чл. 

30, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА.

Следващото  дежурство  е  на  20  ноември  и  е  във  връзка  с 

получаване на изборните книжа и документи от  Административен 

съд Добрич във връзка с прекратяване на административно дело № 

647. Членовете на комисията, които са дали тези дежурства, на 10-ти 

са 4,  в това число председател,  заместник-председател,  секретар и 

член, на 11-и – председател, заместник-председател и 2 члена, на 19-

и – председател,  секретар и двама члена и на 20-и – председател, 

заместник-председател и 2 члена.

Предлагам  да  изплатим  възнагражденията  за  сметка  на 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Иванка Грозева, Ивайло  
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Ивков,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик колегата Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-15-2299 

от 11.12.2015 г. искане за заплащане на възнаграждение от членове 

на  общинската  избирателна  комисия  Сунгурларе.  Искането  е  във 

връзка с проведени заседания на комисията на 11 и 13 ноември 2015 

г., както и за дежурства по приложен график за 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19 и 20 ноември 2015 г. Всъщност това искане обхваща дейността на 

комисията  за  месец ноември след приключване  на  едноседмичния 

срок  от  обявяване  на  изборните  резултати  и  плащане  на 

възнаграждения във връзка с дейността й след този период за месец 

ноември. Колеги, към искането са приложени решения за проведени 

заседания,  както  и  протоколи  на  комисията  за  датите  11  и  13 

ноември,  в  които  са  отразено  присъстващите  членове,  както  и 

дневния ред, по който са приели тези решения. Те са в съответствие с 

наше  Решение  №  2901-МИ,  поради  което  предлагам  за  тези 

заседания  да  бъдат  изплатени  възнаграждения  на  присъствалите 

членове на комисията.

По отношение на графика, който е приложен за дежурства на 

членовете  на  ОИК  –  Сунгурларе,  предлагам  на  дата  11  ноември, 

когато е проведено и заседание на комисията, но е даден в графика, 

че  четирима  членове  на  комисията  са  осъществили  дежурство  на 

този ден, да бъде изплатено дежурство само на един от тях, който 

всъщност  е  дал  дежурство,  но не  е  присъствал  на  заседанието  на 

комисията. За другите трима да не бъде изплатено възнаграждение за 

дежурство,  тъй  като  на  същия  ден  е  имало  и  заседание  на 

общинската избирателна комисия и са приети решения.

На дата 12 ноември са посочени 4 члена на комисията, които 

са  дали  дежурство  поради  това,  че  те  са  определени  като 
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представители  по  административно  дело,  което  се  е  водило  във 

връзка с изборните резултати, и предлагам на тези членове да бъде 

изплатено възнаграждение за това дежурство.

На  дата  13  ноември  по  същия  начин,  както  и  на  11,  са 

подадени четирима членове, от които обаче тримата са присъствали 

на  заседанието  на  комисията  и  според  мен  не  следва  да  им  се 

изплаща двойно възнаграждение хем за заседание, хем за дежурство. 

На единия член, всъщност това е председателят на комисията, който 

е дал дежурство, той не е присъствал на заседанието и считам, че 

следва да й се изплати възнаграждение за дежурство.

За дата 17 ноември са приложени доказателства – протокол от 

заседание на административния съд, от който се вижда, че четирима 

членове  съобразно  приетото  решение  на  общинската  избирателна 

комисия са присъствали на заседанието на делото.

Обаче  за  датите  16,  18,   19  и  20  ноември  са  посочени  в 

справката членове на комисията, които са давали дежурства, но тази 

справка пише,  че е  график за  дежурства  на комисията.  Приети са 

решения  в  тази  връзка  за  тези  дежурства,  които  касаят  въпроси 

относно  предаване  на  изборни  книжа  на  Административния  съд 

Бургас  във  връзка  с  проведените  дела,  както  и  за  подготовка  на 

преписки по административните дела  и предаване също така и на 

избирателни списъци. Но за тези четири дати, колеги, всъщност не е 

ясно  на  коя  от  тях  или  за  всички са  били ангажирани членовете, 

посочени  в  справката  за  даване  на  дежурства.  Всъщност  това 

представлява  един  график  за  дежурства.  А  в  самите  решения  на 

комисията, протоколите от които също са приложени, не е упоменато 

конкретно кои членове на коя дата са давали тези дежурства. Затова 

предлагам за 16, 18, 19 и 20 ноември ние да не вземаме решение за 

изплащане  на  дежурства  на  посочените  членове,  а  също  така 

предлагам да бъде изготвено писмо, даже и в други случаи, когато се 

докладват  преписки  и  има  някаква  неяснота,  да  подготвя  писмо, 
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което  да  изпратим  на  общинската  избирателна  комисия,  което  да 

гласуваме  като  текст,  с  оглед  уточняване  на  фактологията  по 

отношение на заетостта на определени дати и за кои лица става дума. 

Също така да бъдат приложени доказателства в тази посока, тъй като 

в  решенията  няма  конкретни,  пак  казвам,  дати  относно  тяхната 

заетост, а графикът за дежурства считам, че не е достатъчен в тази 

посока за изплащане на възнаграждения.

Останалите  възнаграждения  както  за  заседанията,  така  за 

цитираните  дежурства  предлагам да  бъдат  заплатени за  сметка  на 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари по тези предложения? Не виждам.

Който е съгласен с изплащане на посочените възнаграждения 

и  изпращане  на  писмо  за  допълнителни  уточнения  по  повод  на 

случаите, които колегата подробно представи, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър 

Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  

Бойкинова, Ивайло Ивков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен  

Цачев, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик по тази точка е колегата Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-2081  от 

11.12.2015  г.  ви  докладвам  писмо  от  общинската  избирателна 

комисия Самоков. Ние с протоколно решение от 01.12.2015 г.  сме 

одобрили  тяхно  искане,  но  след  проверка  от  тяхна  страна  са 

констатирали, че сме пропуснали едно заседание и не сме отразили 

присъствието  на  секретар  и  един  член  на  дежурства.  Проведох 

разговор  с  ОИК  –  Самоков  и  установих,  че  по  нашата  одобрена 

справка  не  им  е  платено  възнаграждението,  поради  което  ви 

предлагам  с  протоколно решение  да  поправим поради технически 
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грешки предишната ни справка и да изготвим една цялостна справка 

на Министерството на финансите за изплащане. Всъщност ние сме 

пропуснали заседание на 24 ноември 2015 г., на което са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  5  члена. 

Основанието  е  точка  2,  буква  „в”  от  Решение 2901,  поради което 

предлагам да им се изплати от държавния бюджет.

Също  така  съм  допълнила  и  дежурство  на  11  ноември,  на 

което сме пропуснали секретаря и 1 член. Също така съм добавила в 

дежурството  на  12  ноември  секретаря  и  1  член,  които  са 

присъствали.  Дежурство  на  13  ноември,  на  което  двама  члена  са 

осъществили  дежурството.  И  на  16  ноември  е  пропуснал 

председателя,  който  също  е  дежурил.  Всъщност  процесуалното 

представителство  на  ОИК  –  Самоков  се  е  осъществявало  от 

председателя  и  секретаря.  И  тъй  като  те  изготвиха  справката 

поотделно като членове сме направили този пропуск.

Поради  това  ви  предлагам  да  одобрим справката  в  цялост, 

ведно с искането им от 30.11.2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  11  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  

Ивков, Румяна Сидерова, Румен Цачев), против – 2 (Росица Матева 

и Таня Цанева).

Предложението се приема.

Заповядайте за отрицателен вот.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  гласувах  „против”, 

защото  смятам,  че  следваше  да  бъде  направена  не  корекция  на 
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справката,  а предложение за допълване на преди това изпратената 

справка, както беше второто предложение на колегата Бойкинова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колега Бойкинова, имате ли още за доклад? Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-2269  от 

10.12.2015 г. е постъпило искане за заплащане на възнаграждение за 

проведени  дежурства  от  страна  на  ОИК  –  Велико  Търново. 

Проведено е дежурство на 30 ноември от председателя и секретаря. 

Дежурството е във връзка с получаване на касационна жалба по дело 

766/2015  г.  Изготвен  е  отговор  по  жалбата  и  е  входирана  на 

30.11.2015 г.  Също така във връзка с наше писмо председателят и 

секретарят са подготвили два броя заключения на вещите лица и са 

ни ги изпратили. Дейността попада в точка 12, буква „е” от Решение 

2901, поради което предлагам да им се изплати дежурството на 30 

ноември,  осъществено  от  председател  и  секретар,  от  държавния 

бюджет.

Също така  се  е  провело  дежурство  на  8  декември само от 

председателя на общинската избирателна комисия за получаване на 

касационна жалба по административно дело 777/2015 г. и изготвяне 

на писмено становище по жалбата. Предлагам също да се изплати от 

държавния  бюджет  на  основание  точка  12,  букви  „в”  и  „д”  от 

Решение 2901-МИ на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Александър  

Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Метин  

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.
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Продължете, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  С вх. № МИ-15-2298 от 11.12.2015 г. 

е  постъпило искане за заплащане възнаграждение на членовете  на 

ОИК – Главиница, област Силистра. Те са провели заседание на 25 

ноември 2015 г., с което предсрочно са прекратили пълномощията на 

общинския съветник Станка Иванова от листата на ПП „Българска 

социалистическа  партия”.  Затова  предлагам  да  им  се  изплати 

възнаграждение  от  държавния  бюджет.  На  това  заседание  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена.

Съответно  са  провели  заседание  на  2  декември 2015  г.,  на 

което  са  обявили  следващия  от  листата  на  Българска 

социалистическа  партия  Първолета  Рангелова  Андонова.  На  това 

заседание  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  6  члена.  Предлагам  да  им  се  изплати  от  държавния 

бюджет на основание наше Решение 2901 и чл. 83, ал. 4 от Изборния 

кодекс.

И са провели дежурство на 24 ноември 2015 г. председател, 

заместник-председатели  и  секретар.  Дежурството  е  във  връзка  с 

подготовка на двете заседания, за които преди малко ви информирах. 

Предлагам също да им се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Александър  

Андреев,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен  

Цачев, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-2195 от 11.12.2015 г. 

ви  докладвам искане от  ОИК – Братя Даскалови за  изплащане на 

възнаграждение за проведени дежурства и заседания. Искането е за 

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

на което са присъствали председател и 3 члена. Дежурството е във 

връзка  с  подготовка  на  документи  по  жалба  срещу  решение  на 

Административен съд Стара Загора и осъществяване на процесуално 

представителство  от председател  и  член.  На това  дежурство също 

така  са  предали  на  „Информационно  обслужване” цифрови 

сертификати. Поради това предлагам да им се изплати от държавния 

бюджет на основание точка 12, буква „б” от Решение 2901-МИ на 

Централната избирателна комисия.

Също така са провели заседание на 12 ноември, на което са 

присъствали председател, заместник-председател и 4 члена. На това 

заседание са подготвили документи за изплащане на дело, което е 

насрочено на 13.11.2015 г. Делото е № 467. Сканирали са протоколи 

на  секционни  избирателни  комисии  от  1  до  25  и  са  определили 

процесуално представителство  по  това  дело  да  се  осъществява  от 

председателя  и  един  член  на  общинската  избирателна  комисия. 

Предлагам  да  им  се  изплати  от  държавния  бюджет  на  основание 

наше Решение 2901 и точки 11 и 12 от същото.

На  13  ноември  е  осъществено  дежурство,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател  и  1  член.  Това 

дежурство е във връзка със съдебното заседание по административно 

дело 467 и 452. И са получили призовка по дело 176. Подготвили са 

документи по тези дела. Предлагам да им се изплати от държавния 

бюджет.

На 14 ноември също са провели дежурство председател и 3 

члена. На това дежурство са подготвили документите във връзка с 

това, че са им ги искали по съдебни заседания по дела 452, 469 и 467 

на Административния съд Стара Загора.
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На  16  ноември  също  са  провели  дежурство,  на  което  са 

присъствали председател и 3 члена. То е пак във връзка с подготовка 

на документи по дело 469 на Административен съд Стара Загора; 

заверено копие от протоколите на ОИК – Братя Даскалови за избор 

на кмет на кметство Черна гора; протокол на СИК, заверено копие на 

удостоверение  за  регистрация  на  кмет  на  кметство  Черна  гора. 

Съответно за всяко дежурство са изготвили и протокол. Предлагам 

да се изплати от държавния бюджет.

На 17 ноември 2015 г. са осъществили дежурство председател 

и член за осъществяване на процесуално представителство по дело.

На  18  ноември  2015  г.  са  провели  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена. На това заседание са взели решение да определят процесуално 

представителство по дело срещу Решение 138 на Административен 

съд  Стара  Загора.  Също  така  са  отменили  тяхно  Решение  137  от 

12.11.2015 г. Обсъдили са постъпили жалби срещу решение на ОИК 

и са подготвили също документи във връзка  с  цитираните четири 

дела, които имат. Предлагам да им се изплати от държавния бюджет 

на основание Решение 2901 на Централната избирателна комисия.

На  29  ноември  2015  г.  е  осъществено  процесуално 

представителство от председателя и един член. Предлагам да им се 

изплати от държавния бюджет.

На  27  ноември  2015  г.  също  е  осъществено  процесуално 

представителство  от  председател  и  1  член.  Предлагам  да  им  се 

изплати възнаграждение от държавния бюджет.

И на 30 ноември 2015 г. се е провело дежурство, на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена, цялата комисия. На това дежурство, има изготвен протокол, са 

подготвили и преглед на документи за административно дело 452 от 

2015 г. на Административен съд Стара Загора. Приложили са техни 

решение 94 до 102,  приемо-предавателни протоколи на секционни 
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избирателни комисии в село Гранит, село Черна гора.  Заверили са 

копие от решение за новоизбран общински съветник и са преснимали 

всички  материали  за  вземане  на  становище  по  това  дело.  Има 

изготвен и протокол. Предлагам да им се изплати възнаграждение за 

сметка на държавния бюджет.

И на 1 декември 2015 г. също са провели заседание, на което 

са  присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена.  На  това  заседание  са  приели  становището  на 

административния съд по административно дело 467,  получили са 

уведомление от кмета на село Първослав за освобождаването му като 

член  на  управителния  съвет  на  кооперация  Обединение  Братя 

Даскалови, уведомление от Николай Вълков Чиликов, кмет на село 

Верен  за  прекратяване  дейността  му  на  едноличен  търговец  ЕТ 

„Николай Чиликов”  и уведомление от Четин Силим, кмет на село 

Горно село за освобождаването му като член на управителния съвет 

на  кооперация  „Обединение  Братя  Даскалови”.  Поради  това 

предлагам да им се изплати това заседание от държавния бюджет на 

основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс.

Само  да  добавя  за  пълнота  на  доклада,  че  са  приложени 

всички  протоколи  от  заседанията  на  Административния  съд  и  за 

всички дежурства има оформени протоколи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с тези предложения, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Александър  

Андреев,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик по тази точка е колегата Нейкова.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-2272  от 

10.12.2015 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение за 

дежурства  от  общинската  избирателна  комисия  Гулянци,  област 

Плевен.  На  9  ноември  е  проведено  дежурство  от  председател, 

секретар  и  5  членове  на  общинската  избирателна  комисия. 

Председател  и  1  член  на  общинската  комисия  са  дежурили  във 

връзка  с  подготовка  на  преписка  и  писмено  становище  по 

административно дело 911/2015 на Административен съд Плевен. А 

секретарят  и  четирима  членове  –  във  връзка  с  подготовка  и 

предаване  на  изборни  книжа  и  материали  в  общинската 

администрация в Гулянци. Приложени са съответните документи – 

решението , с което са упълномощени председателя и член на ОИК 

да представляват комисията пред административния съд и приемо-

предавателен  протокол  между  ОИК и общинската  администрация. 

Вероятно  става  въпрос  за  изборни  книжа,  които  са  изискани  по 

съдебното производство. Това е за дата 9 ноември.

На  10  ноември е  осъществено  дежурство  от  председател  и 

четирима членове на общинската избирателна комисия във връзка с 

полагане на клетва на общински съвет Гулянци, кметове на общини 

и кметове на кметства в общината. Основанието е точка 12, буква 

„б”, тъй като председателят и един член са осъществили процесуално 

представителство в този ден по административно дело 911, а другите 

колеги  са  присъствали  на  полагането  на  клетвата,  която  е  била  в 

първата част на деня. Във връзка с полагане на клетва ние нямаме 

изрично посочено основание в нашето Решение 2901, но мисля, че 

има такова основание в чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА, представители от 

ОИК  да  присъстват  при  полагане  на  клетва.  Така  че,  ако  не 

възразявате, ви предлагам това да бъде основанието за изплащане.

На 13 ноември 2015 г. е осъществено дежурство от секретар и 

член  на  ОИК отново във  връзка  с  полагане  на  клетва  на  кмет на 
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кметство  в  село  Ленково.  Той  не  е  положил  клетва  на  първото 

заседание на общинския съвет по уважителни причини.

На 8 декември – дежурство от председател, секретар и 1 член. 

Дежурството  е  във  връзка  с  преглед  на  получени  писма  на 

електронната поща на общинската избирателна комисия и отговор 

във  връзка  със  запитване  от  Районна  прокуратура  Никопол. 

Предлагам ви тези  дежурства  да  бъдат  одобрени за  изплащане от 

държавния бюджет.

Също  така,  колеги,  докладвам  ви,  че  в  тази  преписка  се 

съдържа  протокол  от  проведено  заседание  на  общинската 

избирателна комисия на 8 ноември 2015 г., на което са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове. 

Протоколът и приетите на това заседание решения са приложени към 

преписката. Заседанието е било за разглеждане на писма, получени 

до  ОИК от  ЦИК,  определяне  на  упълномощени  представители  на 

ОИК,  които  да  предадат  на  общинската  администрация  изборни 

книжа и материали във връзка с проведените избори, определяне на 

членовете  на  ОИК,  които  да  осъществяват  процесуално 

представителство  пред Административен съд Плевен и вземане на 

решение  за  определяне  на  дежурства  на  членове  на  ОИК.  Но  в 

писмото, с което се иска изплащане на възнаграждение, заседанието 

не е включено в искането. Дали да изчакаме отделно искане или да 

го одобрим за изплащане, тъй като така или иначе имаме документи, 

че то се е провело, с какъв дневен ред и какви са взетите решения?

Колеги, във връзка с проведеното заседание го приемете само 

за сведение,  тъй като не съобразих,  че датата е  в  7-дневния срок. 

Така че остават само четирите дежурства, които предлагам да бъдат 

изплатени от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

Томов, Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Продължете, колега.

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

10.12.2015 г. сме получили писмо от ОИК – Русе по повод нашето 

писмо от 09.12.2015 г., с което искахме допълнителна информация за 

дейностите, извършени от председателя и секретаря на комисията по 

време на дадените от тях дежурства на 12, 13, 14 и 15 ноември, тъй 

като в искането не се съдържаше достатъчно информация. В писмото 

колегите са посочили, че на председателя и секретаря е възложено на 

посочените  дати  да  изготвят  становища,  молби,  жалби  и  други 

документи, свързани с административното дело, образувано по повод 

оспорване на решението на ОИК за избор на общински съветници. 

Дежурствата  на  посочените  дати  да  проведени  във  връзка  с 

подготовка за насроченото за 16 ноември открито съдебно заседание 

по  дело  497/2015  и  за  вземане  на  становище  и  представяне  на 

доказателства по повод подадените 3 молби от жалбоподатели, както 

и през първия ден, най-вероятно имат предвид 12 ноември, е посетен 

Административен  съд  Русе  за  запознаване  с  молбите,  които  са 

постъпили направо в административния съд. Така че мисля, че това е 

по-изчерпателно от първоначалното искане и ви предлагам за дните 

12, 13, 14 и 15 ноември да одобрим възнаграждение за дежурства на 

председател  и  секретар  на  ОИК  –  Русе  за  сметка  на  държавния 

бюджет, като основанието е в нашето Решение 2901, точка 12, буква 

„в”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър 

Андреев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  

Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейман,  Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Трекляно с вх. № МИ-15-

2271 от 10.12.2015 г. Искането е за изплащане на възнаграждение за 

участие  само  в  заседания  на  комисията.  Първото  заседание  е 

проведено на 3 ноември 2015 г. с дневен ред вземане на решение за 

определяне  на  представител  на  общинската  избирателна  комисия 

Трекляно  по  административно  дело  327/2015  по  описа  на 

Административен  съд  Кюстендил.  В  това  заседание  са  участвали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове. 

Основанието е наше Решение 2901-МИ, точка 1, буква „ж”.

Следващото заседание е проведено на 23 ноември 2015 г.  с 

дневен ред вземане на решение за прекратяване на пълномощията на 

общински  съветник  Видин  Драганов  Йорданов.  Ако  си  спомняте, 

това  беше  решение,  с  което  административният  съд  прецени,  че 

неправилно са събрани преференциите, неправилно е определен този 

общински съветник за избран по жалба на Надка Стоичкова. В това 

заседание  са  участвали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  8  членове.  Правното  основание  за  изплащане  на 

възнаграждението е Решение 2901-МИ, точка 1, буква „б” и чл. 30, 

ал. 4 от ЗМСМА.

Следващото заседание е проведено на 24 ноември 2015 г.  с 

дневен ред определяне на представители на общинската избирателна 

комисия  за  приемане  на  предложение  за  решение  на  общинската 
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избирателна  комисия  за  общински съветници от  „Информационно 

обслужване”,  клон  Кюстендил.  В  това  заседание  са  участвали 

председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. Правното 

основание за изплащане на възнаграждението е Решение 2901-МИ, 

точка 1, буква „и” .

Последното  заседание,  за  което  се  иска  изплащане  на 

възнаграждение,  е  проведено  на  26 ноември 2015  г.  с  дневен  ред 

изменение  на  Решение  №  72-МИ/НР  от  26.10.2015  г.  на  ОИК  – 

Трекляно. С това изменение на решението е взето решение да бъде 

обявена  за  избрана  за  общински  съветник  Надка  Стефанова 

Стоичкова, както е постановил Административния съд Кюстендил. В 

това  заседание  са  участвали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  8  членове.  Правното  основание  е  Решение  2901-МИ, 

точка  1,  буква  „г”,  чл.  30,  ал.  7  от  ЗМСМА.  За  всички 

възнаграждения освен изложените правни основания са и чл. 83, ал. 4 

от Изборния кодекс и Решение 2902-МИ от 05.11.2015 г . на ЦИК. 

Предлагам да се изплатят 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  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър 

Андреев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  

Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз нямам други изплащания на 

възнаграждения,  само  ще  кажа,  че  съобразно  нашето  протоколно 

решение от четвъртък съм извършила справка на всички докладвани 

от мен възнаграждения на общински избирателни комисии и няма 
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такива, за които да следва да се направят корекции, както решихме в 

четвъртък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Следващ докладчик е колегата Чаушев. Заповядайте, колега.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане от 

общинската избирателна комисия Исперих с вх. № МИ-15-2220 от 

08.12.2015 г. за изплащане на заседания и дежурства на членове на 

тази избирателна комисия. Заседание на 4 декември 2015 г., на което 

са  присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена, на което са прекратили пълномощия на общински съветник, 

съответно са обявили друг. Поради това на основание чл. 458, ал. 1 

от  Изборния  кодекс  ви  предлагам  да  им  се  изплати  това 

възнаграждение от държавния бюджет.

Има едно дежурство на 8 ноември 2015 г., уважаеми колеги, 

за което обаче схванах, че до 8 не изплащаме. Там са имали втори 

тур. Предлагам да не им се изплати възнаграждение за това искане.

Следващото искане е за дежурство на председател и секретар 

на  9  ноември  2015  г.  във  връзка  с  подготвяне  на  материали  и 

становища  по  административно  дело  на  основание  наше  Решение 

2901  от  05.11.2015  г.,  точка  12  и  процесуално  представителство. 

Предлагам по точка „б” от нашето решение да им се изплати това 

възнаграждение.

На  10  ноември  2015  г.  –  председател  и  секретар.  Същото 

Решение  2901-МИ,  пак  са  подготвяли  материали  по  друго 

административно  дело,  които  са  представители  в  съда.  Правното 

основание е точка 12, буква „б” за изплащане.

На  12  ноември  2015  г.  отново  председател  и  секретар. 

Правното основание е Решение 2901-МИ, точка 12, буква „г” и „б”, 

защото  са  подготвили  материали,  които  са  представили  в  съда  и 

съответно  са  имали  явяване  по  административно  дело  съобразно 
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приложените справки от административния съд. Предлагам да им се 

изплати от държавния бюджет.

На 16 ноември 2015 г.  – отново председател и секретар,  за 

процесуално  представителство  в  съдебно  заседание.  Правното 

основание  за изплащане на това възнаграждение е наше Решение 

2901-МИ, точка 12, буква „б”.

На 19 ноември 2015 г. – също за подготвяне на материали и 

представяне  по  административно  дело.  Да  се  изплати 

възнаграждение въз основа на наше Решение 2901, точка 12, буква 

„в”. 

Искат  и  заплащане  за  20  ноември  2015  г.,  но  видно  от 

справката  от  Административен  съд  пише,  че  не  се  е  явявал 

представител, поради което предлагам това дежурство да не им се 

изплати.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, въпроси, 

мнения? Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, аз предлагам в случаите 

и по повод конкретния доклад, в случаите, когато имаме частичен 

или пълен отказ от изплащане на възнаграждения,  да се изпращат 

писма на съответната общинска избирателна комисия с посочване на 

причината защо е отказано. Исканията може да не са основателни, а 

от друга страна може да са основателни, но да не са оформени по 

съответния  ред,  който  имаме  посочен  в  Решение  2901  с 

необходимите  доказателства  за  изплащане.  Повод  за  това,  което 

казвам,  е  и  това,  че  преди  два  дена  ми  се  обадиха  от  общинска 

избирателна  комисия,  на  която  частично  е  уважено  плащането  и 

питаха по какви причини не е уважено в определена част. За това им 

казах  да  си  изпратят  запитване  до  нас,  за  да  може  да  се  види 

преписката. Нямаше как по памет да кажа какви са причините. Да се 

погледне преписката, което ще доведе пак до изпращане на писмо и 

обосноваване на причините защо не е уважено искането в цялост. 
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Така че предлагам, когато имаме такива случаи, а те очакват 

от нас,  в един момент получават нещо частично и започват да си 

задават  въпрос  защо  не  е  уважено  изцяло,  та  в  такива  случаи  да 

изпращаме  и  писмо.  По  този  начин  те  ще  могат  и  да  се 

дисциплинират  в  случаите,  когато  не  са  си  оформили  надлежно 

документите.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ами защо, да си прочетат решението.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други предложения?

Който  е  съгласен  с  предложението  на  колегата  Чаушев  по 

принцип, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12  (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - 

няма.

Предложението се приема.

Колеги, други мнения по повод казаното от колегата Цачев? 

Да включваме ли по няколко изречения?

РУМЕН ЦАЧЕВ: То е пожелателно по-скоро.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, благодаря.

Колега Чаушев, моля продължете.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По делата,  по които са  се  явявали,  има 

приложени и решения. Те в случая са поне 3, 4. Къде отиват тези 

решения? В канцеларията ли отиват или някъде другаде?

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   В  канцеларията  при 

госпожа Благоева в папка.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане от 

Джебел, ОИК – Джебел, но това ще го оставя за друг път, защото, 

уважаеми колеги, не съм проверил дали е имало втори тур, защото 

виждам отново дата преди 8 ноември. Ако принципното решение е и 
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8-и да не им се уважава, ако е имало втори тур, оттеглям, няма да 

докладвам, ще го докладвам малко по-късно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  следващ 

докладчик по тази точка е колегата Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

постъпило искане с  вх.  № МИ-15-2303 от 11.12.2015 г.  от ОИК – 

Асеновград, област Пловдив, за проведено заседание на 30 ноември 

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

секретар и 8 членове. Заседанието е проведено във връзка с даване на 

становище  по  жалба  срещу  решение  на  общинската  избирателна 

комисия  във  връзка  с  избора  на  общински  съветници.  Жалбата  е 

подадена  от  кандидати  за  общински  съветници  от  листата  на  ПП 

„Зелените”  против съответното  решение  по административно дело 

2855/2015 по описа на Административен съд Пловдив. Предлагам да 

бъде  изплатено  възнаграждение  за  едно  заседание  от  държавния 

бюджет съгласно наше Решение 2901-МИ, раздел 1.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър 

Андреев, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви с 

вх. № МИ-15-2267 от 10.12.2015 г. искане, което е изпратено от ОИК 

–  Стара  Загора,  област  Стара  Загора.  С  искането  общинската 

избирателна комисия е  заявила заплащането на възнаграждение  за 

проведено  едно  заседание  на  9  ноември  2015  г.,  на  което  са 

присъствали председател, двамата заместник-председатели, секретар 

и 9 членове, т.е. цялата комисия. Проведеното заседание е било във 
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връзка  с  разпределение  на  функциите  между  членовете  на 

общинската избирателна комисия във връзка с подготовката по дела 

за  обжалване  на  резултатите  от  изборите  за  общински съветници. 

Там те ни бяха изпратили и документите за експертизата, която ние 

разглеждаме  в  другата  група.  В  момента  са  изпратили  всички 

протоколи от заседанията във връзка и с проведената експертиза. И 

аз после ще направя предложение да ги приложим към другата папка 

за  пълнота  на  документите,  които  са  събрани.  Разпределени  са 

функциите  между  членове,  които  ще  участват  като  процесуални 

представители, съответно в тази връзка те са заявили и дежурства, и 

тези, които ще подпомогнат дейността на съда и на вещите лица във 

връзка  с  подготовката  на  книжата  и  извършването  на  самата 

експертиза. В тази връзка аз ви предлагам това заседание да им бъде 

изплатено от държавния бюджет съгласно нашето решение.

След това се изисква да се изплатят дежурство на 10 ноември 

2015 г. на председателя на общинската избирателна комисия с оглед 

процесуално  представителство  в  открито  съдебно  заседание  по 

административно дело 455. Същото е продължило и на 11 ноември 

2015  г.,  на  която  дата  дежурството  е  за  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  двама  членове,  като  по  отношение  на 

останалите  с  изключение  на  председателя,  който  е  имал 

процесуалното  представителство,  останалите  са  били  ангажирани 

във  връзка  с  комплектуване  на  преписката  по  административното 

дело и отваряне на помещенията, в които се съхраняват книжата.

Следващото дежурство е на 12 ноември 2015 г., на която дата 

пак  е  имало  процесуално  представителство  в  открито  съдебно 

заседание по дело 454, тъй като те са две дела, едното е 454, другото 

е 455, а към тях са присъединени още 4 дела, тъй като те са по други 

жалби, прекратени са от Административен съд Стара Загора и ги е 

обединил заедно с основните дела, които се водят.
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На следващо място дежурството е на 13 ноември 2015 г. във 

връзка  с  отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват  тези 

изборни книжа и бюлетини от произведените избори както на 25.10, 

така  и на 01.11.2015 г.  за  кметствата,  в  които е  имало втори тур. 

Дежурили са председател, заместник-председател, секретар и 1 член.

На 16 ноември 2015 г. председател, заместник-председател и 

двама  членове  са  дежурили  във  връзка  с  проведената  съдебно-

техническа  експертиза  по  административно  дело  454  и 

окомплектоването на документите във връзка с проведените дела.

На 17 ноември 2015 г. - председател, заместник-председател и 

един  член.  На  18  ноември  2015  г.  –  председател,  заместник-

председател и един член. На 19 ноември 2015 г.  – двама членове, 

председател и заместник-председател. На 20 ноември 2015 г. – един 

член,  председател  и  заместник-председател.  На  21,  22,  23  и  24 

ноември  2015  г.,  което  са  пак  дежурства  –  от  председател  и 

заместник-председател във връзка с експертизата,  тъй като тя се е 

работила  6  дена.  За  да  може  всички  неща  да  се  преброят  се  е 

работило от 16 до 24 ноември включително. 

След това на 1 декември – председател, който се е явявал по 

административно дело 454 и на 9 декември – отново председател, 

тъй като на тази дата се е  явявал по другото дело – 455.  Това са 

всички дежурства.

Аз предлагам да им бъдат изплатени, тъй като де факто и от 

протоколите, които са приложени, е видно, че обемът на работа от 

цялата  община  Стара  Загора  и  по  другите  дела,  които  са 

присъединени, тъй като имаме и обжалване и оспорване на изборите 

за кметства, са доста голям брой секциите и явно окомплектоването 

и  цялата  дейност  е  отнела  доста  време,  а  и  усилията  на  цялата 

комисията, предлагам да им бъдат изплатени всички възнаграждения 

за дежурства.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

детайлния доклад. Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  това  предложение  ведно  с  другото 

предложение  за  приобщаване  протоколите  към  преписките  на 

работната  група  за  анализ  на  съдебните  протоколи,  експертизи  и 

други, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  

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

Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

към наш вх. № МИ-15-2103 от 14.12.2015 г. допълване на доклада, 

който  е  бил  за  изплащане  на  възнаграждение  на  ОИК  –  Своге, 

община Софийска, едно дежурство на 26 ноември 2015 г.,  което е 

дадено от председател и заместник-председател. Дежурството е във 

връзка  с  проведеното  окомплектоване  на  документи  във  връзка  с 

делата.  Предлагам  те  да  бъдат  изплатени  от  държавния  бюджет 

съгласно наше Решение 2901-МИ, раздел 2.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, чухте доклада.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  

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

Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви и 

искане  за  изплащане  на  възнаграждения  с  вх.  №  МИ-15-2266  от 
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10.12.2015 г. от ОИК – Костенец, като заплащането е във връзка с 

проведено заседание на 26 ноември 2015 г., на което са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове. 

Заседанието  е  проведено  във  връзка  с  изготвянето  на  писмено 

становище  по  частните  жалби,  които  са  подадени  до  Върховния 

административен съд във връзка с оспорване на изборните резултати 

по  чл.  459  от  Изборния  кодекс,  съответно  одобряването  му  и 

изпращането му до Върховния административен съд. 

Отделно от това заседание искането е за още едно заседание, 

което е на 14 ноември 2015 г. На него са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и 8 членове. Заседанието е било във 

връзка с обжалването на изборните резултати по чл. 459 от Изборния 

кодекс. Предлагам същото да бъде изплатено от държавния бюджет.

Дежурствата  са  6,  както  следва:  на  25  ноември  2015  г.  – 

председател  и  секретар.  Същото  е  във  връзка  с  изготвянето  на 

становището и подготовката на заседанието. Второто дежурство е на 

27  ноември  2015  г.  от  председател  и  е  за  предоставянето  на 

документи на съда във връзка с водените дела. На 13 ноември 2015 г. 

–  председател  и  секретар,  също във  връзка  с  делата,  които  са  по 

обжалването на резултатите. На 16 ноември 2015 г. – председател, 

във връзка с представянето на становище в съда, като разбира се те 

са ни предоставили всички документи от съда за явяването.  На 19 

ноември  2015  г.  –  на  председател,  във  връзка  пак  с  делото  пред 

административния  съд.  Последното  е  на  1  декември  2015  г.  – 

председател  и  секретар,  във  връзка  с  оспорването  на  резултатите, 

това е подготовката на становището пред съда. Предлагам всички да 

бъдат изплатени.

И отделно да допълня, че от тази справка, съгласно нашето 

протоколно  решение,  съм  проверил  предходните,  които  са 

докладвани, няма необходимост да бъде докладвано допълнително за 

възнаграждения.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Александър  Андреев,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-2259 от 10.12.2015 г. е пристигнало 

искане  от  ОИК  –  Монтана  за  заплащане  на  едно  заседание, 

проведено на 8 декември 2015 г. Заседанието е проведено във връзка 

с  наше писмо с изх.  № МИ-15-2029 от  24.09.2015 г.,  с  което сме 

изискали да ни бъдат  изпратени решенията  по административните 

дела  и  протоколите  към  тях  по  дела,  по  които  са  извършвани 

преброявания  на  действителни  и  недействителни  бюлетини.  На 

заседанието е присъствала цялата комисия от 11 човека. Разглеждали 

са и други организационни въпроси относно преместването в друго 

помещение  на  касата,  съответно  на  работното  им  място  поради 

необходимост  от  общинската  администрация.  Предлагам  ви 

гласуваме да им заплатим едно дежурство, проведено на 8 декември 

на  цялата  комисия  от  държавния  бюджет.  Правните  основания  са 

наше Решение 2901-МИ, точка 1, буква „за”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  
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Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В тази връзка с вх. № МИ-15-2258 от 

10.12.2015 г. са ни изпратили от Монтана протокол от 11 ноември по 

административно  дело  572  във  връзка  с  писмото,  което  сме  им 

изпратили.  Предвид  практиката  предлагам  да  бъде  предадено  в 

деловодството, съответно качено в мрежата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  колегата 

Цанева, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-2273 от 10.12.2015 г. 

в ЦИК е постъпило искане от ОИК – Добрич относно одобряване на 

възнаграждение на членовете на общинската избирателна комисия за 

проведено заседание на 7 декември 2015 г. Заседанието е в състав 

председател, заместник-председател, секретари и 8 членове и е било 

относно  изготвяне  на  писмено  становище  по  касационна  жалба. 

Предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждение  на  общинската 

избирателна комисия 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  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  
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Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  С  вх.  №  МИ-15-2270  от  10.12.2015  г.  е 

постъпило  искане  относно  заплащане  на  възнаграждения  за 

заседание  на  ОИК  –  Вълчи  дол,  област  Варна.  Заседанието  е 

проведено на 12 ноември 2015 г. и е било във връзка с прекратяване 

пълномощията на един общински съветник, съответно заменянето му 

с  друг  общински  съветник  от  листата  на  съответната  партия.  В 

заседанието  са  участвали  председател,  заместник-председател  и  4 

членове.  Предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждение  на  ОИК – 

Вълчи дол.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна  

Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колегата Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  вх.  №  МИ-15-2268  от  10.12.2015  г. 

искане  за  заплащане  на  възнаграждение  на  членове  на  ОИК  – 

Кричим за проведени дежурства на 3 ноември 2015 г. и на 5 ноември 

2015 г. Делата са на 5-и и на 9-и. Участвали са в подготовката на 

двете  дела.  Искането  е  за  председател,  заместник-председател, 

секретар и 1 член. Аз не знам принципно какъв ни е критерият, колко 

човека  трябва  да  подготвят  книжа  за  едно  дело  и  да  водят 

подготовката,  но  по  едното  дело  8993  от  03.11.2015  г.  и  2820 

наистина са приложени 30 приложения, заверени копия от списъци, 
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протоколи,  жалби  и  сигнали  в  изборния  ден.  Явно  всичко  им  е 

изискано. Така че с оглед обема на работа по това дело и ако няма 

сътрудници, които да могат да се призовават, считам, че искането е 

обосновано о трябва да се заплати за двете дежурства сума в общ 

размер  326  лв.  от  държавния  бюджет  на  председател,  заместник- 

председател, секретари и един член.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Само  да  кажа,  че  там  изборите  са 

приключили  на  първи  тур,  така  че  се  дължат  допълнителни 

възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  е 

колегата Баханов. Заповядайте, колега.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-2304 

от  12.12.2015  г.  ви  докладвам  искане  от  председателя  на  ОИК  – 

Мадан  за  изплащане  на  възнаграждение  за  едно  заседание. 

Заседанието е проведено на 17 ноември 2015 г., на което е освободен 

като общински съветник Бисер Ников и на негово място е обявен 

следващия от листата на ДПС Антон Любомиров Ефремов. Искането 

е  за  заплащане на възнаграждение за участие в заседанието на 17 

ноември  на  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове.  Правното  основание  за  изплащането  е  раздел 1,  точка  1, 

буква „б” от Решение 2901-МИ на Централната избирателна комисия 

във  връзка  с  чл.  30,  ал.  6  от  ЗМСМА.  Предлагам  да  изплатим 

възнаграждение за провеждането на заседанието.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-2131 

от  02.12.2015  г.  беше  изпратено  само  искането.  Свързах  се  по 

телефона с председателя на ОИК – Белица, област Благоевград, за да 

ни изпратят  необходимите документи съгласно нашето решение,  а 

именно списъка на присъствалите, както и протокол от заседанието, 

съответно и решението. Изпратиха ни документите на 12.12.2015 г. 

Проведено  е  заседание  на  13  ноември  2015  г.  Присъствали  са 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  члена.  Отново е 

във връзка с прекратяване пълномощията на общински съветник и е 

бил избран нов на негово място от листата на ПП ДПС. Предлагам ви 

да  бъдат  заплатени  от  държавния  бюджет  възнаграждения  за  две 

участия в заседания на председател, заместник-председател, секретар 

и 7 члена на ОИК – Белица съгласно раздел 1, точка 1, буква „б” от 

наше Решение 2901-МИ, във връзка с чл. 30, ал. 6 и ал. 4 от ЗМСМА.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин 

Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  първоначално  има 

постъпило  искане  от  ОИК  –  Дългопол  с  вх.  №  МИ-15-2045  от 

27.11.2015  г.,  което  обаче  е  било  подписано,  искат  изплащане  на 

възнаграждение за отваряне на помещение за съхранение на книжа и 

материали  и  предоставяне  същите  на  ГД  „ГРАО”,  Варна, 

избирателен списък на секция 12,  село Камен дял.  И молят да им 

бъде изплатено възнаграждение съгласно Решение 2902-МИ на ЦИК 

за проведено заседание на ОИК – Дългопол, като са описали кои са 

присъствали. Обаче с наше писмо с изх. № МИ-15-2133 от 02.12.2015 

г.  във  връзка  с  докладваното  от  мен  току  що  искане  сме  ги 

информирали,  че  не  е  подписано  по  надлежния  ред  съгласно 

Изборния  кодекс,  а  именно  от  председателя  и  секретаря  на 

общинската  избирателна  комисия  и  следва  да  изпратят  надлежно 

подписано искане. С вх. № МИ-15-2045 от 12.12.2015 г., уважаеми 

колеги,  е  постъпило  същото  искане,  но  вече  подписано  от 

председател и секретар. В самия списък пише, че на заседанието е 

участвал секретар и членове, изброени поименно, като срещу един от 

членовете пише председателстващ. 

Моят  въпрос  е  към  колегите.  Явно  председателят  не  е 

участвал, а е имало избран председателстващ. Въпросът ми е дали и 

на този колега,  който е  написан като председателстващ и който е 

подписал искането в качеството му на председател, да му изплатим 

възнаграждение като за председател или като на член. Предлагам да 

бъде  изплатено  възнаграждение  за  участие  в  заседание  на   24 

ноември  2015  г.  на  ОИК  –  Дългопол,  както  следва:  секретар  и  6 

члена,  от  които  един  от  членовете  е  председателстващ  на 

заседанието. Заседанието е във връзка с отваряне на помещение за 

съхраняване на изборни книжа и предоставянето им на ГД „ГРАО”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин 

Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, връщаме на доклада на колегата Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, проверката се наложи 

за това дали в Джебел е имало втори тур за кмет. Не е имало, поради 

което вече ви докладвам искане с вх. № МИ-15-2207 от 08.12.2015 г. 

за  проведено  дежурство  на  5  ноември  2015  г.  от  секретар,  двама 

членове във връзка с подготовка на материали за представянето им в 

съда  –  т.  12,  буква  „б”  от  наше  Решение  2901  за  изплащане  от 

държавния бюджет.

Заседание  на  9  ноември  2015  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 8 члена, на което са 

упълномощавали за процесуално представителство и становище по 

насрочени  дела  в  административния  съд,  поради  което  предлагам 

изплащане по точка 1, буква „ж”, чл. 11 от Решение 2901 на ЦИК от 

държавния бюджет.

Заседание  на  1  декември  2015  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  секретар  и  8  члена.  Също  са  упълномощавали 

представители и съответно са приемали становища на общинската 

избирателна  комисия  по  съответни  административни  дала. 

Предлагам за изплащане от държавния бюджет. 

Едно  дежурство  на  2  декември  2015  г.,  осъществено  от 

председател,  секретар  и  един  член  за  получаване  и  предаване  на 

изборни  книжа  по  разпореждане  на  съдилищата  и  съответно 

изпълнение на разпореждане на съда, поради което ви предлагам да 

им изплатим възнаграждение на основание точка 12,  буква „д”  от 

наше Решение 2901.

47



С вх. № МИ-15-2159 от 03.12.2015 г. сме получили искане за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведени  дежурства  от 

председателя на общинска избирателна комисия на 4 ноември 2015 г. 

за подготовка на преписка, изпращане в съда на писмено становище 

по  жалбата.  Предлагам  възнаграждението  да  бъде  изплатено  на 

основание точка 12, буква „б” от Решение 2901.

На  5  ноември  2015  г.  за  същите  действия  е  осъществено 

дежурство – предаване на изборни книжа по разпореждане на съда и 

други  разпореждания  на  съда.  Предлагам  да  бъде  изплатено 

възнаграждение на основание точка 12, буква „д” от Решение 2901.

На 6 ноември 2015 г. – точка 12, буква „б” от Решение 2901, 

отново предоставяне на преписки и изпращане в съда.

На  9  ноември  2015  г.  –  за  представляване  на  общинската 

избирателна  комисия  пред  административния  съд  по  дело  459  от 

Изборния кодекс. Предлагам въз основа на онова решение, което сме 

взели  преди,  аз  все  пак  ще предложа да  им се  изплати,  защото  в 

същия ден на 9 ноември 2015 г. е имало заседание на общинската 

избирателна комисия, а той междувременно е присъствал и в съда. 

Аз  ви предлагам това  нещо,  но заявявам,  че  ще гласувам против. 

(Възражения извън микрофоните.)

Чакайте, това не мога да го разбера, в един ден може ли две 

или не може, защото преди малко говорихме тъкмо за такъв случай? 

Да  върнем малко по-рано пак.  Веднъж за  Сливен докладвах  това, 

приехте това. Принципът не може две в едно. Но на друго заседание 

господин Баханов въведе другия принцип – може две в едно, което 

ЦИК гласува, че може две в едно.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: На заседанието на ЦИК то не се гласува.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  беше 

споменато моето име, колега Чаушев, само да ви припомня, че стана 

диспут  по  повод  мое  обръщение  и  питане  към  Централната 

избирателна  комисия,  когато  двама  или трима члена от  съответна 
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избирателна  комисия  цял  ден  са  дежурили  и  са  подготвяли 

документацията  във  връзка  с  провеждане  на  заседание,  което 

съгласно наше решение се провежда извън работно време, дали не 

следва  на  тези  един,  двама  или  трима  членове  на  общинска 

избирателна  комисия  да  им  се  заплаща  както  възнаграждение  за 

дежурство,  така  и  възнаграждение  за  участие  в  последващото 

заседание.  Нямаме  взето  решение  и  не  съм  въвел  никаква  нова 

практика,  просто  поставих  въпроса  на  дискусия  пред  колегите  от 

Централната избирателна комисия. И доколкото си спомням, беше 

взето  решение  от  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия  на  всеки  от  колегите  да  бъде  предоставена  информация 

относно  това  какви  преписки  са  имали  досега,  в  които  е  имало 

подобна  ситуация,  искания  за  изплащане  на  дежурство  и  на 

заседание в един ден. Всеки един колега конкретно да прецени дали 

предложението  да  остане  така  както е  гласувано или да   направи 

ново  предложение  в  последващо  заседание  на  Централната 

избирателна комисия, с което евентуално, евентуално, пак казвам, за 

всеки конкретен случай да се гласува и възнаграждение за участие на 

някой  от  колегите  от  общинските  избирателни  комисии  и  за 

дежурства,  а  не  само  за  заседанието.  Това  е  коректният  изказ  на 

моето предложение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз винаги съм за яснота. Хайде на дългата 

приказка  късият  край сега.  Ако имам заседание  и междувременно 

някой  ми  иска  освен  че  е  присъствал  на  заседание  и  получава 

възнаграждение за заседание и ми иска за същия ден и дежурство, 

даваме или не даваме. Какво има сложно тук все пак. Според мен 

едно единствено възнаграждение. Толкова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, тъй като в първия 

случай беше лично обяснение, сега думата има колегата Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  припомням  освен  това,  което 

каза  колегата  Баханов,  че  ние  решихме  на  базата  на  това,  което 
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докладва колегата Баханов, тогава когато докладчикът прецени, че 

дежурните  са  имали  достатъчно  работа  през  деня,  както  беше  в 

случая, целия ден са дежурили и са подготвяли документи с преписи 

за съответния административен съд, след което са имали и заседание 

и  те  са  участвали  и  в  заседание,  тогава  се  изплаща  и  това 

възнаграждение. И в този смисъл беше гласувано нашето протоколно 

решение да бъдат проверени досега докладваните преписки дали има 

такива случаи и отново преценката да бъде на докладчика, който да 

го поднесе и да го предложи за решение на Централната избирателна 

комисия. А не механично, когато има искания за един и същи ден и 

за  заседания,  и  за  дежурства,  те  да  бъдат  изплащани.  Да  има 

преценка на действията, които са извършени.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, тъй като това са 

реплики към Вас, нека още някой да вземе думата, след това Вие ще 

отговорите.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  във  връзка  с  казаното  и 

въпроса,  зададен  от  колегата  Чаушев,  също  така  изказаното  от 

колегата Матева мнение моето предложение и считам, че е коректно 

и не е нормално един или двама колеги, които цял ден са дежурили, 

да  вземат  еднакви  възнаграждения  с  тези,  които  само  седят  на 

заседание, което може да се проведе в рамките и на един час. Но в 

подготовката  на  документите  за  това  заседание  фактически  са 

участвали  двама  или  трима  колеги  цял  ден,  както  каза  колегата 

Матева,  и  да  получат  тези  колеги  едно  и  също възнаграждение  с 

колегите,  които  са  участвали  единствено  и  само  на  заседанието 

считам, че е некоректно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  подкрепям  предложението  на 

колегата  Баханов.  Моето  е  и  малко по-разширително.  Колеги,  ако 

бяхте на трудов договор и работехте не 8,  а 15 часа,  щяхте ли да 
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получите  допълнително  възнаграждение.  Тук  не  става  дума  за 

допълнително  възнаграждение,  а  става  дума  за  две  съвършено 

разделни действия – едно пълно дежурство, след което след края на 

работния ден заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо,  няма как да се прецени от това, 

което ни изпращат като документи. Субективизмът с широки крачки 

навлезе. Няма как да стане това кой колко е стоял или не е стоял. 

Поради това  има два  критерия,  основни,  и  други няма  в  света  за 

заплащане на труда,  едното е  по време,  другото е  на парче.  Няма 

други способи за заплащане на труда. И тъй като на парче не може да 

се  плаща  по  същество,  се  приема  критерият  време,  целодневно 

дежурство пише там. Толкова. Един целодневно върши това, другият 

върши онова. Е, какво да направим сега, светът е несправедлив. Но 

във  всеки  случай  аз  не  мога  да  преценявам  във  всеки  конкретен 

случай  кой  колко  е  правил  или  не  е  правил,  поради  което  сека 

директно:  за  един ден  едно  възнаграждение  и  останалото  отива  в 

страни. Кое е сложното тук? Как да преценя кой какво е правил в 

един  и  същи  ден.  Да  си  оправят  документацията.  Докато  не  си 

оправят  документацията,  няма  как  този  случай  да  се  реши  по 

съответния  начин.  Поради което  беше тази  история  да  има  върху 

някакъв категоричен принцип с избягване на субективизма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И  за 

конкретния случай Вие предлагате да се изплати едно заседание.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нищо не предлагам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

изказвания? Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  се  присъединявам  към  това, 

което каза колегата Чаушев и по друга причина. Въвеждайки този 

субективизъм това означава, че при едни доклади едно такова искане 

ще  бъде  уважено,  при  други  доклади  няма  да  бъде  уважено 
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съобразно  виждането  на  члена  на  комисията.  Абсолютно  е  прав 

колегата, че от тези документи, които ни се представят, не може да 

се  направи  обоснован  извод  доколко  те  са  били  ангажирани  за 

съответния ден. И затова моето становище е, че участие в работата за 

един ден означава едно плащане независимо какво са изпълнявали, 

дали  са  имали  много  работа  и  дежурството,  дали  малко,  дали  са 

участвали в заседанието или не са участвали в заседанието.

Погледнете и от друга страна нещата. Едни членове, които са 

били дежурни през деня, а след това има заседание в края на деня и 

те  си  заминат,  защото  са  били  много  уморени,  заседанието  се 

проваля, дошли са 7 – 8 човека на заседанието, но в такива случаи 

ние на тях не им изплащаме възнаграждение, защото няма проведено 

заседание. Това е един парадокс.

Също така едно решение от заседание може да е много важно 

от гледна точка на самото решение, независимо че то може да е било 

взето за половин час, а за един ден стоене на дежурство, ако е по 

някакво дело, както са ги пишат не рядко, всъщност те са стояли, без 

да свършат за 5 стотинки работа. Затова, колеги, мисля, че критерият 

е един ден, едно плащане и трябва да се придържаме към него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Матева  иска 

думата, заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  си  позволявам  да  ви 

припомня  на  тези,  които  бяха  на  заседанието  на  10  декември,  а 

именно Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, 

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Метин 

Сюлейман сме гласували за това решение, за  което ви припомних 

току що.  Колега  Чаушев,  ти беше вън.  Ако искате,  прочетете  във 

вътрешната мрежа е протокола от заседанието,  за да видите какво 

сме гласували. Това гласувахме.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпросът,  който 

се поставя, е по отношение на дежурството и заседанието на датата, 

която  цитира  колегата  Чаушев.  Колегата  Чаушев  го  постави  на 

обсъждане  пред  Централната  избирателна  комисия.  В  оперативен 

порядък има две предложения. Едното предложение е да се изплати 

на дежурните отделно от заседанието, другото е да се изплати едно. 

Колеги, аз ще поставя този въпрос първо на гласуване, за да видим 

как преценяваме и след това по представения доклад.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Казах,  смисълът го въвежда онзи, който 

взема решение. Аз прокламирах принцип. Принципът е безличен и 

той гласи: в един ден две възнаграждения няма. С или без смисъл 

правилата са си просто правила, в тях смисълът са някакъв друг тип 

разсъждения.  Това  е  правилото,  то  е  безлично.  В  един  ден  две 

възнаграждения няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предложението 

на  докладчика  е  едно  възнаграждение  за  този  ден.  Има  ли  други 

предложения?  Не  виждам.  Колеги,  докладвахте  ли  всички 

възнаграждения, които се дължат? Добре.

Добре,  подлагам на  гласуване  за  този  конкретен  случай  да 

има едно възнаграждение.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  11  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

Томов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева), против  –  4  (Румяна 

Сидерова, Росица Матева, Георги Баханов и Владимир Пенев).

Предложението се приема, плаща се заседанието.

Колега, продължете с другите доклади по Джебел.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  На  10  ноември  2015  г.  дежурен  е  бил 

председателят  за  представляване  на  общинската  избирателна 

комисия в дела. Точка 12, буква „б” от Решение 2901.
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На 11 ноември 2015 г.  дежурство – точка 12,  буква „б”  от 

Решение  2901  за  представляване  на  общинската  избирателна 

комисия от председател. 

На 16 ноември 2015 г.  дежурство – точка 12,  буква „д”  от 

Решение 2901-МИ за получаване на изборни книжа и разпореждане 

от съдилища едно дежурство.

На  17  ноември  2015  г.  –  също  дежурството  е  само  от 

председателя.

На 18 ноември 2015 г. – също точка 12, буква „д” от Решение 

2901-МИ на Централната избирателна комисия.

На 19 ноември 2015 г. – точка 12, буква „д” от Решение 2901-

МИ  отново  за  изпълнение  на  разпореждания  на  съдилища  от 

председателя.

На 29 ноември 2015 г. – също точка 12, буква „д” от Решение 

2901-МИ на ЦИК за получаване и предаване на изборни книжа и 

други разпореждания на съда. Председателят.

На 30 ноември 2015 г. – точка 12, буква „д” от Решение 2901-

МИ от  05.11.2015  г.  на  ЦИК също за  получаване  и  предаване  на 

изборни  книжа  и  материали  от  председателя.  На  всички  да  се 

изплати от държавния бюджет.

На  1  декември  2015  г.  се  иска  дежурство  за  получаване  и 

предаване на изборни книжа и материали по разпореждане на съда, 

но аз ви предлагам да не изплатим това дежурство, тъй като на 1 

декември 2015 г. е проведено заседание на общинската избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  въпрос,  мнения? 

Няма.

Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  
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Томов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева,  

Метин Сюлейман), против – 2 (Росица Матева и Георги Баханов).

Предложението се приема.

Колега Чаушев, имате ли още?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Да,  имам.  Председателят  с  въпросните 

искания за изплащане на възнаграждения е представил и поредица от 

командировъчни  в  оригинал.  Предлагам  с  писмо  тези 

командировъчни да бъдат изпратени на общината като се позовем на 

наше Решение 2901-МИ, точка 20 за съответното им изплащане.

ПРЕДС.МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Колеги,  има  ли  други 

мнения? Няма.

Който  е  съгласен  с  изпращане  на  командировъчните  на 

общината, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12  (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна  

Сидерова, Румен Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейман), против - 

няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Сега ще докладвам предложения на 

колегата Христов.  С вх.  № МИ-15-2265 от 10.12.2015 г.  искане за 

изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  –  Свищов.  Тя  е  провела 

дежурство  на  3  декември  2015  г.  от  секретаря  и  един  член. 

Дежурството е във връзка на подготовка на материалите и проектите 

за решения за заседанието на 04.12.2015 г.

На 4 декември 2015 г.  се  е  провело заседание,  на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове. На това заседание те са разгледали заявлението от господин 

Ахмедов за прекратяване пълномощията му като общински съветник 
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и  съответно  са  взели  решение  да  му  връчат  уведомлението  и  на 

основание чл. 30 да му дадат срок да направи писмено възражение. 

На 7 декември 2015 г. се е провело дежурство от секретар и 

член във връзка с подготовка на материалите за заседанието, което се 

е провело на 8 декември 2015 г. 

На  заседанието  на  8  декември  2015  г.  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар и 8 членове. На това 

заседание  са  прекратили  пълномощията  на  общинския  съветник 

господин Ахмедов и са обявили следващия за избран от листата на 

ПП ДПС, както и са връчили уведомление на господин Петров, че 

може да направи писмено възражение във връзка с подадената му 

чрез  общински съветник  молба  за  прекратяване  на  пълномощията 

му.  Предлагам  да  бъдат  изплатени  от  държавния  бюджет  на 

основание  Решение  2901  на  Централната  избирателна  комисия 

възнагражденията и дежурствата, както ви ги докладвах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Не знам дали чух правилно, казахте едно 

дежурство, проведено на 7 ноември?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не, дежурството е на 7 декември.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари? 

Не виждам.

Който  е  съгласен,  моля  да  гласува.  Колеги,  отменям 

гласуването.  В  момента  се  получава  недоразумение,  тъй  като  има 

преписки,  разпределени  на  колегата  Емануил  Христов,  който  в 

момента е в отпуск.

До извършване  на  проверка кои от тези възнаграждения са 

вече одобрени продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи докладчик е колегата Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  ви  върна  обратно  към 

отчета по план-сметката с вх. № ЦИК-09-77 от 15.12.2015 г. Както в 

докладната  и  в  проекта  на  писмото  министърът  на  финансите  е 

отбелязано  съгласно  чл.  13,  ал.  1  от  Постановление  230  до  18 

декември всички първостепенни разпоредители с бюджет, които са 

посочени  в  приложението  на  план-сметката,  следва  да  представят 

отчет  по  изпълнение  на  план-сметката.  Във  вътрешната  мрежа  е 

публикуван  отчета,  който  ще  бъде  изпратен  до  министъра  на 

финансите по отделните редове, както и една по-подробна справка за 

изпълнение  на  план-сметката.  Това,  което  всъщност  виждате, 

основният  преразход  по  план  сметката  е  по  точка  1.3  Разходи  за 

медийни  пакети.  Имаме  минус  130 206,  които  се  компенсират  с 

икономии  в  частта  по  точки  1.1,  1.2  и  1.4,  съответно  по 

възнаграждения,  включително  граждански  договори,  в  частта 

относно материално-техническото осигуряване на изборния процес, 

включително публикуването на бюлетините, както и за разяснителна 

кампания  за  правата  на  гражданите  в  изборите  и  в  националния 

референдум.  Затова  единственият  преразход,  който  с  тази 

компенсация ни остава, е 79 204. Тези средства ще бъдат изплатени 

от  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия,  в  който  ние 

разполагаме с тези средства, но поради липса на представена справка 

по изпълнението на държавния бюджет аз не мога да ви дам по-точна 

информация.  Съгласно  чл.  11  първостепенните  разпоредители  с 

бюджет трябва да извършат съответните промени по бюджетите си, 

за  което  да  уведомят  министъра  на  финансите.  Помолих  госпожа 

Грозданова  да  направи  предложение  точно  по  кое  перо  ще  бъдат 

взети средствата. Няма, разбира се, да са по персонал, а най-вероятно 

от  капиталните  разходи.  По  медийните  пакети  имаме  130 000  по-

малко по медийни пакети, а трябва да изплатим и тях.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ако си спомняте, 

когато  съгласувахме  план-сметката,  беше  предвиден  1  милион  за 
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медийни  пакети.  Още  тогава  ние  съгласувахме  по  принцип  план-

сметката с уговорката и информацията в съгласувателното писмо, че 

според  нас  средствата  по  план-сметката,  предвидени  за  медийни 

пакети, вероятно няма да стигнат. Колеги, когато видяхме субектите, 

имащи право на медийни пакети, изчислението беше над 1 милион. 

Тогава  ние  знаехме,  че  ще  се  наложи  корекция  в  бюджета,  било 

корекция  по  план-сметката,  било  корекция  в  бюджета  на 

Централната избирателна комисия. 

В същото време бих искала да ви припомня, че ние имаме и 

допълнително  споразумение  с  „Информационно  обслужване” по 

повод дейностите,  извършени от  „Информационно обслужване” за 

машинното  гласуване.  Във  връзка  с  избора  на  изпълнител  на 

машинно  гласуване  и  синхронизирането  на  данните,  които 

изпълнителят  на  машинно  гласуване  подава  до  изпълнителя  на 

компютърната  обработка  на  резултатите.  Мисля,  че  този  договор 

беше 50 хиляди без ДДС, които също са за сметка на план-сметката в 

това перо. Това е допълнителната информация.

Заповядайте, колега.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Това,  което  аз  разбрах  от 

това, което казахте Вие и колегата Солакова, е, че частта, която не е 

реализирана  от  план-сметката  за  разяснителна  кампания,  за 

материално-техническо  осигуряване  и  за  възнаграждения покриват 

преразхода  за  медийни  пакети  и  това,  което  остава  непокрито  от 

план-сметката, ще бъде за сметка на бюджета на ЦИК.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сметка на капиталовите разходи. 

Колеги, предлагам да одобрим отчета и да го изпратим до министъра 

на  финансите  и  да  възложим,  да  упълномощим  председателя  да 

извърши корекция на бюджета, за което да уведомим министъра на 

финансите по възможност за сметка на капиталовите разходи. Иначе 

това, което каза колегата Матева, е точно така, компенсацията е до 

58



79 204  и  те  ще  бъдат  за  сметка  на  бюджета  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари? 

Не виждам.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Владимир 

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

Ивков,  Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев), против - 

няма.

Предложението се приема.

Продължете, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви във вътрешната 

мрежа вече са публикувани както извадка становище по договор с 

„Информационно  обслужване” от  24  септември,  така  и  приемо-

предавателни договори от 11 декември 2015 г. По предложение на 

директора  на  дирекция  „Администрация”  госпожа  Манолова  след 

разговори  с  изпълнителния  директор  на  „Информационно 

обслужване” на госпожа Мусорлиева като заместващ председателя 

на Централната избирателна комисия и на мен ми бяха представени 

два протокола за подписване относно изпълнението на договор от 24 

септември  2015  г.  за  извършване  на  компютърна  обработка  на 

данните  и  за  издаване  на  официални  бюлетини  с  резултатите  от 

изборите  и  от  националния  референдум.  Не  знам  защо  и  двата 

приемо-предавателни протокола са с МИ, но единият протокол с № 

МИ-00-426  от  11.09.2015  г.  е  относно  бюлетин  за  националния 

референдум, а с вх. № МИ-00-428 от 11.12.2015 г. е относно бюлетин 

за резултатите от националния референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  и  двата 

протокола са идентични.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Но  има  и  приемо-предавателен 

протокол за бюлетина относно гласуването в изборите за общински 

съветници  и  за  кметове.  Моля  за  последващо  одобрение  с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър 

Андреев,  Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен  

Цачев), против - няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-99-452 от 14.12.2015 г. Доколкото разбрах, тази сутрин поради 

допусната  техническа  грешка  е  представена  нова  фактура  от 

„Информационно  обслужване”,  но  тя  се  намира  при  главния 

счетоводител  госпожа  Силвия  Грозданова.  Има  искане  да  бъде 

освободена банковата гаранция на стойност 120 хил. лв. с оглед на 

изпълнението  на  договор  от  24  септември.  Предлагам  ви  да 

предоставим този  материал  на  госпожа Манолова  за  изготвяне  на 

становище и предложение и на последната възможна дата, на която 

Централната  избирателна комисия може да  извършва операции по 

СЕБРА, да бъде освободена банковата гаранция. С оглед оперативно 

обсъждане  предлагаме  администрацията  да  бъде  готова  със 

становището до следващото заседание на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър 

Андреев,  Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Ивайло  
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Ивков,  Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев), против - 

няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  отново  ви  връщам  стара 

преписка на вниманието. С писмо, което докладвах на предишното 

заседание за сведение от Печатницата на БНБ с вх. № МИ-00-421 от 

03.12.2015  г.  те  поискаха  Централната  избирателна  комисия,  то  е 

адресирано до ЦИК и до главния секретар на Министерския съвет, 

писмено  потвърждение  относно  необходимостта  от  повторно 

отпечатване  на  бюлетините  за  кмет  на  кметство  село  Копиловци, 

община Кюстендил. В тази връзка само напомням, че на 2 декември 

2015  г.  ние  изпратихме  писмо  до  ОИК  –  Кюстендил  с  копие  до 

главния секретар на Министерския съвет и поискахме да ни бъдат 

предоставени заверени копия, сканирани решения за одобряване на 

образците  на  бюлетините за  изборите  за  кмет на  кметството.  Ако 

такова  решение  не  е  налично,  следва  да  представят  становище 

относно  одобряването  на  предпечатния  образец  на  бюлетината  за 

гласуване  в  кметството.  Два  пъти  получихме  сканирани  от  тях 

решения. Едното решение е за одобряване на образеца на 1 октомври 

2015 г., а на 20 октомври решението е за публикуване на образците 

на  бюлетини,  с  които  ще  се  гласува  в  общината  въз  основа  на 

указания  от  страна  на  ЦИК  за  публикуване  на  образците  на 

бюлетини  на  интернет  страниците  на  общинските  избирателни 

комисии.  Изпратихме  допълнително  получените  документи,  не 

направихме изрично уточнение, че общинската избирателна комисия 

е потвърдила точно този предпечатен образец, тъй като липсваха и 

такива  данни,  както  и  решение  за  одобряване  на  предпечатен 

образец.

Днес  на  вниманието ви представям,  те  са  публикувани във 

вътрешната мрежа, две писма, които са получени по електронната 

поща, с различни номера са въведени – към вх. № МИ-15-2216 от 
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15.12.2015 г. и към МИ-15-2101 от 15.12.2015 г. В едното писмо се 

съдържа  сканиран  протокол  №  50  от  14.12.2015  г.  на  ОИК  – 

Кюстендил.  Вчера  те  имаха  заседание,  което  беше  свикано  за  12 

часа.  Дневният  ред  е  относно  приемане  на  становище  на  ОИК  – 

Кюстендил във връзка с получено писмо от Централната избирателна 

комисия  във  връзка  с  одобряване  на  предпечатен  образец  на 

бюлетината. Приемат Решение 472 с диспозитив „Приема становище 

във  връзка  с  получено  писмо  от  12  септември  с  вх.  №   на 

Централната  избирателна  комисия  за  одобряване  на  предпечатен 

образец на бюлетината за кмет на кметство Копиловци. Решение 472 

е приложено. Това е към този номер 2216. Към 2101 има приложено 

сканирано становище на общинската избирателна комисия и образец 

на бюлетината, с която е гласувано в кметство Копиловци. Това е 

същата бюлетина, която ние преди това получихме и за която имахме 

данни, тъй като взехме един екземпляр от печатница „Алианс принт” 

с колегата Матева при унищожаването на макулатурата и на плаките.

Становището  е,  че  това  е  одобрен  предпечатен  графичен 

дизайн на бюлетината за кмет на кметство Копиловци на 18.10.2015 

г.  Изпращат  ни  в  тази  връзка  копие  от  същата.  Одобряваме 

предпечатния образец на бюлетината в кметство село Копиловци във 

връзка с ваше указание в писмото от 02.12.2015 г.

Предлагам ви допълнително получените днес становище по 

електронната  поща,  становище  протокол,  включително  и 

приложения образец на бюлетина, който е одобрен вече, а изрично е 

написано  на  18  октомври  2015  г.,  до  главния  секретар  на 

Министерския съвет и до Печатницата на БНБ. Лично аз считам, че 

бихме могли да напишем, че общинската избирателна комисия ни е 

предоставила  данни  относно  необходимостта  от  препечатване  на 

бюлетината за кмет на кметство Копиловци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.
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Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  13  (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Владимир  

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

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Метин 

Сюлейман), против – 2 (Ивилина Алексиева, Росица Матева).

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви на този етап за 

сведение вх. № МИ-00-430 от 11.12.2015 г. писмо от началника на 

Националната служба за охрана. В отговор на наше писмо във връзка 

с изтичащия срок на споразумението за транспортно обслужване ни 

отговарят, че Законът за национална служба за охрана не предвижда 

правни  основания,  въз  основа  на  които  да  предоставят 

специализиран транспорт и да продължат срока на споразумението. 

Ако Централната избирателна комисия поиска, НСО има възможност 

да предостави на ЦИК за временно безвъзмездно ползване за срок от 

1  година  3  броя  автомобили.  Докладвам  ви  го  за  сведение.  За 

четвъртък евентуално да има предложение.

Колеги,  докладвам ви с  вх.  № ЦИК-00-698 от 12.12.2015 г. 

писмо  от  Министерството  на  финансите  с  приложен  проект  на 

постановление  на  Министерския  съвет  за  изпълнението  на 

държавния бюджет на Република България за 2016 г. На този етап 

нямаме бележки, но срокът е 16 декември, няма пречка и на 17-и да 

се изпрати до министъра на финансите. Предлагам в четвъртък да се 

гласува становището.

Докладвам ви за сведение с вх. № ЦИК-03-13 от 12.12.2015 г. 

от  администрацията  на  Министерския  съвет.  Мисля,  че  вече  е 

прекалено да повторим нашето становище, че нашата администрация 

не попада в обхвата на Закона за администрацията, поради което не 

следва да попълват този отчет,  подлежащ на попълване от всички 

административни структури по Закона за администрацията.
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Докладвам ви с вх. № ЦИК-00-696 от 12.12.2015 г. покана за 

участие в семинар по счетоводна програма. Предлагам да възложим 

на директора на администрацията, всъщност госпожа Мусорлиева е 

разпределила  и  на  Силвия  Грозданова  счетоводителите  ни  да 

участват в тези семинари, тъй като касаят тяхната работа и програма, 

която прилагат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  връщаме до последните  доклади по  изплащане на 

възнаграждения  на ОИК след направена справка.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  след  направената  справка 

установих, че правилно съм ви докладвала възнаграждения за ОИК – 

Свищов,  защото  колегата  Грозева  е  докладвала  по  друг  входящ 

номер,  който  касае  други  дежурства  и  заседания.  Моят  входящ 

номер, на колегата Христов, е вх. № МИ-15-2265 и е от 10.12.2015 г. 

и касае други дежурства и заседания. Няма да ви го докладвам втори 

път. Моля да го гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Румяна  

Сидерова, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

Продължете, колега.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  на  доклад  на  колегата 

Христов с вх. № МИ-15-2305 от 12.12.2015 г. ви докладвам искане за 

изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК – Кайнарджа за  проведено 

заседание  на  12  ноември  2015  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  члена.  На  това 

заседание  общинската  избирателна  комисия  е  прекратила 
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правомощията  на  Дафинка  Станева  като  общински  съветник   от 

листата  на  БСП,  както  е  прекратила  и  пълномощията  на  Ерджан 

Мехмедов от листата на ГЕРБ, обявили са следващия за избран и са 

прекратили пълномощията на Стефан Русов като общински съветник 

от  листата  на  Реформаторския  блок  и  са  обявили  за  избран 

следващия от листата. Предлагам да им се изплати възнаграждение 

от държавния бюджет на основание Решение 2901-МИ на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  

Румяна Сидерова, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-15-

2264 от 10.12.2015 г. на ОИК – Крумовград за проведени дежурства. 

В  справката  те  са  написали  дадени дежурства  на  26.11.2015 г.  от 

председател и секретар на общинската избирателна комисия и 1 член 

за получаване на изборни книжа и материали от Административен 

съд Кърджали по дела във връзка с оспорването на изборите за кмет 

на кметство Девесилово и село Аврен. Предлагам да им се изплати 

това дежурство от държавния бюджет,  като в същото време са ни 

приложили и приемо-предавателни протоколи от 25.11.2015 г. между 

председателя на Административен съд Кърджали и председателя на 

Крумовград във връзка с делата за избор на кмет на кметства в селата 

Аврен и Девесилово, в които са предадени протоколи на секционни 

избирателни комисии. Предполагам, че поради техническа грешка не 

е изписано и дежурство на 25.11.2015 г., но от протоколите се вижда, 

че това е дежурство, още повече че е пътувал до административния 

съд.  Да се изплати на председателя  дежурство на 25.11.2015 г.  от 

държавния бюджет.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Росица Матева, Румен Цачев), 

против – няма.

Предложението се приема.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви,  че  имаме 

решение по административно дело 13 924/2015 г. Това е във връзка с 

казуса  Плевен.  Въпреки  че  решението  ни  е  отхвърлително, 

диспозитивът е отхвърляме проект за решение, съдът е разгледал по 

същество жалбата на общинските съветници и е отхвърлил жалбата 

на  Станислав  Маринчев  Иванов  и  Емил Богданов  Цветков  като  е 

приел, че решението на Върховния административен съд е нищожно, 

т.е. в правния мир не съществува това заличаване, поради което няма 

и какво да му се изпълнява на това решение, защото когато има да се 

изпълнява,  обикновено  Върховният  административен  съд  връща 

преписката с дадени задължителни указания. Тоест, съдът приема, че 

в правния мир не е било заличаване на кандидати и в качеството им 

на такива те е следвало да оспорват изборните резултати, а те не са 

ги оспорили. Поради това им се отхвърля жалбата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Моля ви да  качим това 

решение  във  вътрешната  мрежа,  защото  ще  бъде  интересно  от 

юридическа гледна точка на колегите.

Заповядайте, колега Пенев, за вашия доклад.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам с вх. № МИ-15-2214 

от 08.12.2015 г. искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Габрово. Искането е за изплащане на възнаграждения за дежурства и 

заседания.  Поискано е  заплащане на възнаграждения за заседание, 

проведено на 11 ноември, на което е взето решение за одобряване на 
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становище по насрочено административно дело 214/2015 г. по описа 

на Административен съд Габрово. На това заседание са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  6  члена  на 

общинската избирателна комисия.

На  13  ноември  е  проведено  заседание,  на  което  е  взето 

решение за обявяване на избрани следващите в листата на ГЕРБ за 

общински  съветници.  Участвали  са  също  9  членове,  общо  9, 

включително председател, заместник-председател и секретар. 

Направено е искане за заплащане на проведени дежурства от 

общинската избирателна комисия на 4 ноември 2015 г. за подготовка 

на преписки за изпращане в Административен съд Габрово по жалби, 

което дежурство е дадено от председател, секретаря и 1 член. 

На 9 ноември 2015 г. е проведено дежурство за изготвяне на 

удостоверения  на  избраните  общински  съветници,  присъстване  на 

първо заседание на общинския съвет, предаване на печат, с който се 

подпечатва  помещението  за  съхраняване  на  изборните  книжа  в 

община  Габрово  на  кмета.  На  това  дежурство  са  присъствали  10 

членове,  включително  председател,  заместник-председател  и 

секретар.

Следващото дежурство, което е дадено, е на 12 ноември 2015 

г. То е във връзка с осъществяване на процесуално представителство 

по  административно  дело.  Дежурството  е  дадено  от  председател, 

заместник-председател, секретар и 1 член.

На  16  ноември  2015  г.  е  проведено  дежурство  във  връзка 

отново с  процесуално представителство  по административно дело. 

Дежурството е дадено от председател, секретар и 1 член.

И на 18 ноември 2015 г. е проведено дежурство отново във 

връзка  с  процесуално представителство  по  административно  дело. 

Дежурството  е  дадено  от  председател,  заместник-председател  и  1 

член.
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Приложени са необходимите документи към заявлението. В 

тази връзка предлагам да одобрим изплащане на възнаграждения за 

заседания, проведени на 11 и 13 ноември и за дежурства, проведени 

на 4, 9, 12, 16 и 18 ноември или общо 5 дежурства.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, докато се направи справка, да продължим нататък и 

ще върнем Габрово, когато сте готов с проверката.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви искане от Ловеч 

с  вх.  №  МИ-15-2261  от  10.12.2015  г.  Направено  е  искане  за 

изплащане на възнаграждения за заседания, проведени на 11, 18 и 30 

ноември и на дежурства на 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 28 ноември и 4 

декември. На 11 ноември е първото заседание. Било е във връзка с 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник.  На  него  са 

присъствали всички 11 члена на комисията. На 18 ноември е било 

следващото заседание на общинската избирателна комисия. Отново е 

било  във  връзка  с  взимане  на  решение  за  прекратяване 

пълномощията  на  общински  съветник.  Присъствали  са  10  от 

членовете на комисията. На 30 ноември е проведено заседание във 

връзка  с  приемане  на  становище  и  определяне  на  процесуалните 

представители на общинската избирателна комисия Ловеч по дело 

241/2015 на Ловешкия административен съд.  На това заседание са 

присъствали 11 от членовете на комисията. 

Първото  дежурство,  за  което  се  иска  изплащане  на 

възнаграждения,  е  на  11  ноември.  Искането  е  обосновано  като 

дежурство  за  подготвяне  на  материали  за  заседанието,  както  и 

подготовка на отговор на писмо на Районно управление МВР Ловеч 

и изготвяне на писмено възражение срещу частна жалба, подадена от 

коалиция  Реформаторски  блок  по  дело  в  Административен  съд 

Ловеч.  Моето  предложение  е  за  това  дежурство  да  не  изплащаме 

възнаграждение, тъй като е в деня, в който е проведено и заседание и 

според  мен  просто  подготовката  на  заседанието  и  останалите  два 
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писмени  документа,  които  така  или  иначе  са  били  одобрени  на 

заседанието,  не обосновават изплащане на възнаграждение за цяло 

дежурство.

На 12 ноември 2015 г. е проведено дежурство. Дежурството е 

дадено  от  четирима  членове  на  общинската  избирателна  комисия, 

двама  от  които  са  участвали  като  процесуални  представители  в 

съдебно  заседание  по  административно  дело,  а  другите  двама  са 

подготвили  книжа  във  връзка  с  възражение  по  друго 

административно  дело,  както  и  преписки  и  документи,  които  е 

трябвало да се изпратят до общинския съвет в Ловеч.

На 13 ноември 2015 г.  е проведено дежурство във връзка с 

изпълнение на определение на Административен съд Ловеч, като е 

извършено посещение и оглед на изборно помещение. Дежурството е 

дадено от четирима членове на общинската избирателна комисия.

На 17 ноември 2015 г. също е дадено дежурство във връзка с 

предоставяне  на  изборни  книжа  и  материали  в  изпълнение 

разпореждане на съда.  Дежурството е дадено от трима членове на 

общинската избирателна комисия.

На 18 ноември 2015 г. е дадено дежурство от двама членове 

на  общинската  избирателна  комисия.  Това  дежурство  също  ви 

предлагам да не го изплащаме, то е за подготовка на материалите за 

заседанието,  изготвяне на протокол и съответните писма. В същия 

ден  е  имало  и  заседание  на  общинската  избирателна  комисия  и 

според  мен  не  е  обосновано  искането  за  изплащане  на  цялостно 

дежурство на тези двама членове.

На 20 ноември 2015 г. е дадено дежурство за осъществяване 

на оглед в изпълнение на разпореждане на съда по административно 

дело № 250/2015.

На 23 ноември 2015 г. също е дадено дежурство във връзка с 

осъществяване на процесуално представителство от двама членове 

на общинската избирателна комисия.
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На  28  ноември  2015  г.  е  дадено  дежурство  във  връзка  с 

подготовка на материалите за заседанието, насрочено за 30 ноември 

и във връзка с изготвяне на молба до Ловешкия административен съд 

в  изпълнение на  определение  на  съда,  като дежурството е  дадено 

само от председателя на общинската избирателна комисия.

На  4  декември  2015  г.  е  дадено  дежурство  във  връзка  с 

изготвяне  на  писмено  становище  и  упълномощаване  процесуални 

представители  на  ОИК  –  Ловеч,  членове,  които  да  осъществят 

процесуално представителство.

В  крайна  сметка  ви  предлагам  да  одобрим  изплащане  на 

възнаграждения  за  заседанията  на  11,  18  и  30  ноември  и  на 

дежурства за всички дати, които искат, с изключение на тези на 11 и 

18, когато е имало заседания или това са общо 7 дежурства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  11  (Ивилина Алексиева,  

Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир 

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

Бойкинова, Румяна Сидерова, Росица Матева, Румен Цачев), против 

– 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Заповядайте за отрицателен вот.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

„против”, защото докладчикът предложи за едно от дежурствата да 

не бъде платено, а именно за подготовка на заседанието, но имайте 

предвид, че съгласно наше Решение 2901-МИ, когато има подготовка 

на заседание, независимо дали това е в деня на заседанието, следва 

да бъде заплащано дежурство. В тази връзка считам, че трябваше да 

бъде  уважено дежурството,  което  е  дадено от  съответния  член на 

общинската избирателна комисия.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Има 

само процедура за прегласуване, друга възможност в момента няма.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да поставите на прегласуване, тъй 

като  с  оглед  отрицателния  вот  на  колегата  аз  ще  променя 

становището си и ще гласувам по различен начин.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам  на  прегласуване  така  направеното 

предложение от колегата Пенев. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на  ЦИК:  за –  8  (Ивилина  Алексиева,  

Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Румен  

Цачев), против – 4  (Александър Андреев, Румяна Сидерова, Росица  

Матева и Георги Баханов).

Предложението се приема, имаме решение.

Докато  колегата  Пенев  направи  справка  по  отношение  на 

възнагражденията на ОИК – Габрово, продължаваме със следващата 

точка от дневния ред: Доклади по писма.

Преди  това  бих  желала  да  ви  информирам,  че  считам,  че 

исканията  за  изплащане  на  възнагражденията  са  приоритетни, 

доколкото  след  като  гласуваме  и  подпишем,  нашите  колеги  от 

общинските  избирателни  комисии  би  следвало  да  могат  да  си 

получат тези възнаграждения преди Нова година, ето защо, колеги, 

онази  част  от  колегите,  които  не  присъстваха  в  началото  на 

заседанието,  но  след  това  дадоха  индикации,  че  ще  докладват 

възнаграждения, ги включих в списъка по точка 4, както и досега сме 

имали такава практика.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

получено  по  пощата  писмо  от  ОИК  –  Костинброд.  Комисията  в 

изпълнение на наше решение ни е изпратила жалбите срещу нейно 
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решение,  както  и  копия  от  протоколите  от  проведеното  съдебно 

производство  пред  Административния  съд  София-област  по 

административно дело 989/2015 и постановеното Решение № 910 от 

20.11.2015  г.,  с  което  се  потвърждава  решението  на  общинската 

избирателна комисия. Уведомили са ни, че решението е обжалвано. 

Изпратени са  ни всички призовки,  които е  получавала  комисията, 

както  и  протоколите.  Това  е  въз  основа  на  искането.  Ще отиде  в 

комисията,  която  се  занимава  с  преглеждането  на  протоколите  и 

резултатите от съдебните решения, за да направи извода, който ще 

ни послужи в анализа по приложението на Изборния кодекс и други 

въпроси,  които  възникват  във  връзка  с  това.  За  сведение  и  за 

комисията. Преписката е с вх. № МИ-15-2218 от 08.12.2015 г.

Следващото е с вх. № МИ-08-364 от 11.12.2015 г. Снабдихме 

се с копие от решението по административно дело 10 802/2015 г. на 

Административния  съд  София-град,  второ  отделение,  24  състав,  с 

което е потвърдено Решение 1180-Ми от 22.10.2015 г. на Общинска 

избирателна  комисия  Столична  община  за  избиране  на  кмет  за 

Столична община по жалбата на Николай Гацев, Михаил Мирчев от 

местна коалиция БСП – Лява България. 

Аз ще моля, тъй като тогава заместващият председателя не е 

разпоредил да се качи във вътрешната мрежа, наистина решението е 

много дълго, то е 124 страници, но аз ще ви помоля да бъде качено 

във вътрешната мрежа, защото някои от изводите на съда, някои в 

позитивен, а други в негативен план заслужават да бъдат обсъдени от 

нас, защото за мен звучи абсурдно, че е без значение как е направена 

поправка на протокол, тъй като чл. 441, ал. 2 предвиждала комисията 

сама да си направи поправка на явна фактическа грешка. Става дума 

за поправки, всички извършени в точка 7, 8 и 9 от Протокол 294, 

които  са  проверявани,  съдът  е  отказал  да  брои  бюлетини,  и  са 

открити 2935 гласа в повече, вписани в тези протоколи за избрания 

кмет, отколкото в първичните протоколи, предадени от секционните 
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избирателни комисии, заверените копия, които са предавани. Това е 

за София. Аз ви казах, че за мен е тревожен изводът, че всеки може 

да си поправя протокола едва ли не, макар и написано в по-друга 

форма. Секционните избирателни комисии, предавали протоколите, 

са  нанасяли  поправки  в  точка  7  –  недействителни  бюлетини,  8  – 

действителни  гласове  и  9  –  разпределение  на  действителните 

гласове. Затова казвам, че според мен съдът приема, че е правилно, 

при  положение  че  се  получават  съществени разлики.  Това е  само 

една  пета  от  протоколите,  които  са  проверявани  и  не  са  броени 

бюлетини. Нали разбирате? Отделно решението е обжалвано, но това 

е друг въпрос.  Ние просто трябва да си проверим решението и да 

направим своите анализи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължете с докладите си.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да ви докладвам получено с вх. 

№  ЕП-09-1166  постановление  за  прекратяване  на  предварително 

производство от Районна прокуратура Момчилград, която е с неясни 

изводи, но най-важното е, че са е позовала на първичен документ, 

издаден  от кмета  на  кметство село Чайка,  община Момчилград,  в 

който първичен документ пише, че е удостоверение с входящ номер 

от  11.04.2011  г.  Било  е  установено,  че  лицето  срещу  което  е 

започнало това предварително производство, имало настоящ адрес в 

селото.  Но дали го е  заявило,  дали го има не е ясно.  При всички 

случаи  има  цитиран  някакъв  първичен  документ,  произлизащ  от 

орган,  който  има  право  да  прави  удостоверявания.  Това  е  за 

сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е колегата Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз оставих за писма, защото закъснях за 

заседанието, но ако може, да докладвам едно освобождаване. С вх. № 

МИ-15-2274 е пристигнало заявление от Мария Монтесума Онодио 
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Росас  от  град  Карлово.  Иска  да  бъде  освободена  от  длъжността 

заместник-председател на ОИК – Карлово. Представя и издаденото й 

удостоверение от ЦИК. В папка с мои инициали в днешно заседание 

съм  приложил  проекторешение  да  я  освободим  и  да  сезираме  с 

писмо,  както е  практиката  ни,  политическата  сила,  в  случая ГЕРБ 

чрез представляващия Бойко Борисов да посочат нов член.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Александър Андреев,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.

Това е Решение № 2990-МИ/НР. 

Продължете, колега, с писма.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  ви  останала  от 

предходното заседание една единствена преписка с вх. № 04-02-1250 

от 28.10.2015 г. – отговор до Министерството на вътрешните работи, 

Областна дирекция Благоевград, който е във вътрешната мрежа не от 

днешна дата, а от датата на предходното ни заседание 10 декември. 

Баналната справка за едно лице къде е гласувало, кога е гласувало и 

имало ли е право според Изборния кодекс.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували 13 членове  на  ЦИК:  за –  13  (Мария  Мусорлиева,  

Камелия Нейкова, Александър Андреев, Мария Бойкинова, Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова), против - няма.
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Предложението се приема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви за сведение, но има 

неща,  които не  разбирам много и ви моля за  внимание.  Може би 

трябваше да го кача и във вътрешната мрежа - вх. № МИ-06-928. До 

председателя  от ЦИК от кметството на Нова Загора ни пишат,  че 

прилагат Заповед № РЗ-1053 от 13.10.2915 г. на кмета на Нова Загора 

и протокол на комисията  за  отваряне на помещението,  в  което се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали.  Заповедта  е  издадена  на 

основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и с нея е определен състав от 3 

души на основание чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс. Тук ще моля за 

вниманието  на  колегата  Цачев,  моя  консултант  по  отваряне  на 

помещения.  Определени са  трима човека  –  Стойчо  Донев,  Галина 

Жабарова и Данчо Колев, а ни дават протокол, с който за нуждите на 

административно  дело  № 325/2015  г.  и  административно  дело  № 

350/2015 и необходимостта от предоставяне на изборни материали да 

се  приемат  от  съда.  Събрала  се  е  комисията,  назначена  със 

съответната заповед и е видно, че в комисията са две лица, а не три. 

Това  ми  направи  впечатление.  Другото,  което  ми  направи 

впечатление е, че няма разпореждане на съда, спира се делото, който 

е изключение освен с решение на Централната избирателна комисия. 

Все пак го предлагам за сведение, защото не виждам какво можем да 

направим по случая, то вече е минало. Казват, че са оставили еди-

колко си торби с еди какви си документи от президентските избори и 

т.н., но протоколът е подписан от комисия в състав от двама души, 

което  според  мен  противоречи  както  на  заповедта,  така  и  на 

Изборния кодекс. Аз го предлагам за сведение и ще помоля да бъде 

качено във  вътрешната мрежа,  защото винаги можем да  вземем и 

решение да ги сезираме занапред да не правят така.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

предложения освен да остане за сведение? Няма. Благодаря.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  връщам  ви  на  доклада  за 

възнаграждение от ОИК – Габрово. След извършена от мен справка 

установих, че на територията на община Габрово не е произвеждан 

втори тур в нито едно кметство нито за кмет на община. Така че 

дежурството, което е на 4 ноември е налице основание за изплащане 

на  възнаграждение.  И  ви  моля  да  гласуваме  одобряване  на 

изплащане  на  възнаграждение  за  дежурства  на  4,  9,  12,  16  и  18 

ноември и за заседания на 11 и 13 ноември.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мнения, въпроси? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Цветозар  

Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова), против - няма.

Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  е 

колегата Нейкова. Заповядайте, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги  с  вх.  №  МИ-15-2263  от 

10.12.2015 г. на електронната поща в ЦИК е получено писмо от ОИК 

– Никопол, в което поставят въпрос какво допълнително трябва да 

предоставят,  за  да  им  се  изплати  възнаграждение  за  проведено 

заседание на 20 ноември, тъй като са ни изпратили документите по 

пощата.  Колеги,  извърших  проверка  в  деловодството,  не  са 

постъпвали документи, свързани с искане за проведено заседание на 

ОИК –  Никопол  и  вчера  по  електронната  поща изпратих  обратна 

информация  до  ОИК  да  си  изпратят  искането.  Вероятно  не  е 

пристигнало. Това ви го докладвам за сведение.

Колеги, във връзка с извършваните проверки по справката за 

съдимост,  които  са  ни  предоставени  от  Министерството  на 
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правосъдието, тъй като в една от справките за лице, което е избрано 

за кмет на кметство, отложеният срок за изпълнение на присъдата 

лишаване от свобода е до 7 ноември 2015 г. И тъй като това е след 

като лицето е обявено за избрано, ви предлагам да изпратим едно 

писмо  да  искаме  актуална  информация  към  момента.  Аз  съм  го 

подготвила, както в предходния случай изпратихме такова писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Във  връзка  с  ОИК  –  Никопол  всъщност 

стана ли ясно, тъй като при мен има постъпило по пощата решение 

на  ОИК  –  Никопол  и  протокол  от  проведено  заседание  на 

общинската избирателна комисия, което щях да докладвам с вх. № 

МИ-15-23-00 от 11.12.2015 г. с придружително писмо, в което пишат, 

че  ни  изпращат  материали  от  проведено  заседание.  Щях  да  го 

докладвам за сведение, но все пак може би с предложение дали да не 

им изпратим писмо защо ни го изпращат, дали имат предвид, че това 

е  искане  за  плащане,  което  не  е  оформено  по  съответния  ред, 

независимо че това са доказателства за проведено заседание, но няма 

искане за изплащане. В тази връзка на практика аз го и докладвам, но 

доколкото двете неща са заедно, може би да преценим да изпратим 

едно писмо с питане защо ни го изпращат, за да стане ясно дали е 

искане за плащане или не.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз предлагам, тъй като вече 

преминахме тази тема с Никопол, с колегата Цачев после да видим 

двете  писма,  за  да  установим дали не  става  дума за  едно и  също 

нещо.

А сега ви моля да подложите на гласуване изпращането на 

писмо.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, за Никопол вече 

окончателно ще гласуваме на следващото заседание, а сега подлагам 

на гласуване така предложеното от колегата Нейкова писмо.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Александър Андреев,  Мария  

Бойкинова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.

Предложението се приема.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-06-929  от 

11.12.2015  г.  е  получено  писмо  от  кмета  на  община  Никопол. 

Изпращат ни за сведение на основание точка 31 от наше Решение 

2662 Заповед № 441 от 07.12.2015 г. на кмета на общината и копие от 

протокола  за  отваряне  на  помещението  във  връзка  с 

административно дело 901 от 02.11.2015 г. на Административен съд 

Плевен. Докладвам ви го за сведение.

С вх. № МИ-15-2306 от 12.12.2015 г., което е качено в папка с 

мои инициали в  днешно заседание,  е  постъпило писмо от  ОИК – 

Пещера във връзка с казус от Комисията за защита на личните данни. 

Накратко ще ви кажа за какво става дума. Комисията за защита на 

личните  данни  има  образувано  административно  производство  по 

повод  жалба  с  твърдението,  че  като  са  публикували  съставите  на 

секционните избирателни комисии за община Пещера с три имена, 

длъжност  и  партията,  която  ги  предлага,  бил  нарушен  Закона  за 

защита на личните данни, тъй като това означавало, че е публикувана 

политическа  принадлежност  на  предложените  лица.  Вероятно 

Комисията  за  защита  на  личните  данни  изисква  становище  от 

общинската избирателна комисия и в тази връзка те се обръщат към 

Централната  избирателна  комисия  за  нашето  становище  по  този 

казус.
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Колеги, има два възможни варианта – или да го приемем за 

сведение,  но  аз  съм  подготвила  и  проект  на  отговор  до  ОИК  – 

Пещера, защото може да има и други подобни случаи. Проектът на 

писмо  е  в  моята  папка.  Ако  Централната  избирателна  комисия  е 

съгласна, да изпратим писмо, в което да изразим становище. Ще ви 

прочета писмото: 

„Изборният  кодекс  не  изисква  при  провеждане  на 

консултациите при кметовете да се посочва партийна принадлежност 

на  лицата,  които  предлагат  партиите  и  коалициите,  участващи  в 

консултациите. Писменото предложение не съдържа информация за 

партийна  принадлежност  на  лицата,  а  обстоятелството,  че  са 

предложени от конкретна партия или коалиция не означава,  че  са 

членове  на  тази  партия  или  коалиция  и  разкрива  политическа 

принадлежност. ОИК е администратор на лични данни при спазване 

на  принципа  за  прозрачност  на  дейността  й.  ОИК  е  публикувала 

информация, която е неразделна част от тяхното Решение № 102 от 

28.09.2015 г. и не съдържа лични данни, публикувани в нарушение 

на закона.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Александър Андреев,  Мария  

Бойкинова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - 

няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, току що ми се обади 

председателят  на  ОИК –  Видин.  На  01.12.2015  г.  съм  докладвала 

искане за  изплащане на възнаграждение за проведени заседания и 
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дежурства и ние сме ги одобрили, съответно сме ги изпратили до 

администрацията  на  Министерския  съвет  и  до  ОИК  –  Видин.  За 

съжаление не знам по каква причина на няколко от заседанията на 

втора страница в графа „Държавен бюджет” не е изписан „държавен 

бюджет”  и  сега  общинската  администрация  иска  да  им  изпратим 

нова справка. Предлагам ви, тъй като тя е подписана и без никакви 

изменения  от  председателя  и  секретаря,  да  допълним  „държавен 

бюджет”  и  да  бъде  изпратено  както  до  общинската  избирателна 

комисия,  така  и  до  администрацията  на  Министерския  съвет  за 

яснота.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Александър Андреев,  Мария  

Бойкинова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - 

няма.

Предложението се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И, ако ми позволите , да продължа, с вх. 

№ МИ-15-2190 От 04.12.2015 г. ни е изпратен от ОИК – Костинброд 

протокол  от  заседание  на  Административен  съд  София-област  от 

19.11  във  връзка  с  дело  999  съгласно  наше  искане,  с  което  се 

оспорват изборните резултати.

С вх. № МИ-15-2308 от 14.12.2015 г. от Мездра ни е изпратен 

от  председателя  на  ОИК  –  Мездра  ни  е  изпратен  протокол  от 

определение  на  Административен  съд  Враца,  както  и  самото 

определение  на  Врачанския  административен  съд  във  връзка  с 

изпълнение на наше писмо.

С вх.  № МИ-08-362 от 09.12.2015 г.  от ОИК – Роман ни е 

изпратено Решение № 422 на Врачанския административен съд пак 

също по наше искане.
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С вх. № МИ-14-99 от 11.12.2015 г. от община Криводол сме 

получили документацията относно искане за отваряне на запечатано 

помещение. Те са ни изпратили протокола за отварянето по искане 

на архивите за унищожаване на книжата от местни избори 2011 и 

архивирането  на  една  част  от  тях.  Така  че  ви  го  предлагам  за 

сведение.

И последно,  едно благодарствено  писмо във връзка  с  10-те 

лева,  които  събрахме  за  децата  в  неравностойно  положение,  до 

Централната избирателна комисия. Ще го предам за съхранение на 

председателя.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колегата Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, от Федерацията 

на независимите студентски дружества изразяват задоволството си, 

високата оценка за работата на Централната избирателна комисия по 

организация  и  провеждане  на  изборите.  „Оценката  за  високия 

професионализъм на членовете и служителите на ЦИК ще залегне в 

нашия международен доклад, който ще представим в Брюксел и в 

Лондон”. На базата на индивидуалната информация, която получават 

и  обобщават,  имат  следните  препоръки  за  изборното 

законодателство:

- да се въведе изискване за публичност на финансиране на 

организациите, регистриращи наблюдатели;

- да  се  въведе  изискване за  необходимост организацията 

наблюдател да дължи социална осигуровка за индивидуалните свои 

наблюдатели за деня на изборите;

- да се въведе механизъм за недопускане на служители от 

Министерството  на  външните  работи  и  на  други  министерства  в 

съставите на СИК зад граница;

- да се въведе механизъм за съгласуване на съставите на 

СИК зад граница с Гражданския борд към Министерския съвет.
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С благодарност от Федерацията на независимите студентски 

дружества ви предлагам да го оставим за сведение засега.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Ако 

това  е  в  отговор  на  нашето  писмо,  това  е  техния  отчет.  В  тази 

връзка  аз  ви  предлагам,  колеги,  както  и  досега  всички  отчети  и 

доклади  на  неправителствените  организации,  участвали  с 

наблюдатели в изборите, да ги публикуваме в съответната рубрика 

на интернет страницата. Това е първото ми предложение.

Второто ми предложение е с оглед на факта, че вътре в това 

писмо има и препоръки, тези препоръки да ги обсъдим при нашия 

анализ на произведените избори и национален референдум.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  се  присъединявам  към  вашите 

предложения,  но  искам  да  допълня,  че  според  мен,  аз  не  зная 

предходна кореспонденция,  но с  оглед съдържанието  на писмото 

мисля,  че  е  редно  да  върнем  един  кратък  отговор,  с  което  да 

благодарим  за  дадената  оценка  и  да  им  кажем,  че  ще  обсъдим 

техните  предложения.  Едното  от  предложенията  беше  с  оглед 

финансиране  на  наблюдателите.  Може  би  кратко  да  кажем,  че 

наблюдателите не могат да получават възнаграждения. Все пак да 

го  имат  предвид.  Изобщо мисля,  че  един кратък  текст  на  писмо 

следва да се изготви в тази насока, с едно изречение да благодарим 

за дадената оценка, за препоръките и да кажем, че препоръките ще 

залегнат  в  анализа,  но  по  първата  точка  да  имат  предвид,  че 

съгласно  Изборния  кодекс  се  забранява  да  получават 

възнаграждения наблюдателите.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Приемам,  госпожо  председател, 

Вашите предложения, както и на колегата Ивков, само да кажа, че 

няма такава точка, погрешно сте ме разбрал. Те искат да се въведе 

изискване  за  публичност  на  финансирането  на  организациите, 

регистриращи наблюдатели.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, оттеглям последния абзац.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, на всички ли ще благодарим, 

че сме си свършили работата?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не настоявам, щом не сме единодушни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

тези  доклади  на  наблюдателите,  този  и  всички  останали,  които 

получим, да ги качим както и досега на страницата на Централната 

избирателна комисия, моля да гласува.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Александър Андреев,  Мария  

Бойкинова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги,  нека  да  имаме  предвид  предложенията,  когато  ние 

изготвяме нашия анализ.

Продължаваме със следващ докладчик колегата Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

продължавам с проектите на писма, които останаха недокладвани от 

началото може би на  месец ноември.  Аз съм преценил писмата  и 

затова съм ги оставил така във времето.

Първото е с вх. № МИ-15-2039 от 25.11.2015 г., наименувано 

е жалба, от ОИК – Лъки. По своя характер това е по-скоро сигнал и 

се  отнася  за  изплащане  на  командировъчни  и  възнаграждения  за 

проведено  заседание,  по-точно  за  10  ноември.  В  тази  връзка  съм 

провел разговори както с финансовия отдел на област Пловдив, така 

и  с  общинската  администрация  в  Лъки.  Изчистени  са  и  двата 

проблема  –  както  по  отношение  на  възнагражденията,  така  и  по 

отношение  на  командировъчните.  За  възнагражденията  нямат 

основание да претендират,  тъй като става въпрос за 10 ноември, а 

съгласно Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 г.  на Централната 
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избирателна комисия, точка 4 членовете на общинските избирателни 

комисии получават месечно възнаграждение до 7 дни след обявяване 

на резултатите. Те са обявили резултата от втория тур на 1 ноември, 

т.е. 7-дневният срок е до 9 ноември. Във връзка с командировъчните, 

които копирани са ги приложили към жалбата, е проведен разговор с 

общинската администрация и те ще им бъдат изплатени. Смятам, че 

към настоящия момент те вече са изплатени, затова предлагам това 

да остане за сведение.

Писмо с вх. № МИ-15-2192 от 08.12.2015 г., което е получено 

по електронната поща на 04.12.2015 г. от ОИК – Батак. Изпратили са 

ни  документи  във  връзка  с  административно  дело  779/2015  г.  по 

описа  на  Административен  съд  Пазарджик,  приемо-предавателен 

протокол,  както  и  решение.  Това  е  във  връзка  с  делото,  което  е 

водено  против  решението  на  общинската  избирателна  комисия  в 

Батак. Това предлагам да остане за сведение.

Следващото писмо е с вх. № МИ-14-105 от 09.12.2015 г. от 

кмета на община Смолян. Това е в изпълнение на точки 30 и 31 от 

Решение  №  2662-МИ/НР  от  18.10.2015  г.  на  Централната 

избирателна комисия.  Приложено са ни изпратили и протокола от 

извършените действия, както и разпореждане № 332 от 07.12.2015 г. 

на Административен съд Смолян във връзка с влязло в сила Решение 

№ 205 от 11.11.2015 г. на Административен съд Смолян, постановено 

по  административно  дело  269/2015  по  описа  на  Административен 

съд Смолян. Също предлагам да остане за сведение.

Следващото писмо е с вх. № МИ-14-103 от 03.12.2015 г. от 

ОИК – Карлово. То е във връзка с искане за отваряне на запечатано 

помещение  и  в  изпълнение  на  своите  задължения  по  точка  31  от 

Решение  2662  на  Централната  избирателна  комисия  ни  изпращат 

копие  от  заповедта  на  кмета  на  общината  за  определените 

длъжностни лица, които да присъстват при отваряне на запечатаното 

помещение  за  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали  от 
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произведените  избори  за  общински  съветници  и  кметове  на  25 

октомври  2015  г.  и  на  1  ноември  2015  г.,  както  е  протокол  от 

извършените действия. Приложен е и протокола, както и заповедта 

към  писмото.  Също  предлагам  да  остане  за  сведение  и  да  бъде 

приложено към преписката на ОИК - Карлово.

Продължавам с писмо с вх. № МИ-14-93 от 24.11.2015 г. от 

кмета на община Първомай господин Ангел Попандов. Това е във 

връзка с изпълнение на точка 31 от Решение 2662 на Централната 

избирателна комисия. Приложено е копие от заповедта на кмета, с 

която  е  определена  комисия,  която  да  присъства  при  отваряне  на 

запечатаното помещение. Също да остане за сведение.

Следващото писмо е с вх. № МИ-06-713 от 19.11.2015 г. Това 

е  получено  в  оригинал,  а  по  електронната  поща  сме  получили 

писмото на 13.11.2015 г. То е от община Белово, област Пазарджик. 

Това пак е във връзка с изпълнение на точки 30 и 31 от Решение 2662 

на  Централната  избирателна  комисия,  като  към  писмото  са 

приложени заверени копия от заповедта на кмета на общината, както 

и  заверено  копие  на  протокола  за  отваряне  на  запечатаното 

помещение за съхранение на изборни книжа и материали от изборите 

през  месец  октомври,  25  октомври  и  1  ноември.  Приложена  е 

заповедта,  както  и  протокола  от  извършените  действия.  Също  да 

остане за сведение.

Следващото  писмо  е  с  вх.  №  МИ-06-733  от  24.11.2015  г. 

Писмото  е  от  ОИК  –  Пещера,  по-точно  от  кмета  на  общината 

господин  Зайчев.  Това  е  пак  във  връзка  с  изпълнението  на 

задълженията  по  точки  30  и  31  от  Решение  2662  на  Централната 

избирателна  комисия.  Приложени  са  както  заповедта,  с  която  са 

определени  лицата  от  общинската  администрация,  които  да 

присъстват  при  отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа  и  материали,  така  също  и  протокола  за 

извършените действия. Също да остане за сведение.
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Следващото писмо е с вх. № МИ-06-718 от 17.11.2015 г. от 

кмета  на  община  Асеновград  господин  Емил  Караиванов  пак  във 

връзка с изпълнение на точки 30 и 31 от Решение 2662. Приложена е 

заповедта, с която кметът е определил комисия, която да присъства 

при  отваряне  на  помещенията,  в  които  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали, също и протокол за извършените действия. Пак 

да остане за сведение.

Следващото  писмо  е  от  ОИК  –  Омуртаг  пак  във  връзка  с 

изпълнение на задълженията по точки 30 и 31 от Решение 2662 на 

Централната избирателна комисия. То е получено по електронната 

поща на 27.10.2015 г., а в оригинал – на 13.11.2015 г. Към писмото са 

приложени протокол от 10.11.2015 г. за извършените действия при 

разпечатването  на  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали, както и заповедта на кмета на общината, с която 

са  определени  лицата,  които  да  присъстват  при  разпечатване  на 

помещението. Също предлагам да остане за сведение.

Последното писмо е с вх. № МИ-22-464 от 13.12.205 г. Това е 

писмо, което сме получили по електронната  поща на Централната 

избирателна комисия от Цветанка Тарапанова. Тя ни пита кога ще 

бъдат  изплатени  възнагражденията  на  членовете  на  секционните 

избирателни  комисии.  Своевременно  аз  се  свързах  с  финансовия 

отдел  както  на  общината,  така  и  с  областната  администрация  в 

Пловдив,  които  ми  казаха,  че  същата  седмица  са  започнали  да 

изплащат възнагражденията и сега съм сигурен, че към настоящия 

момент  вече  са  изплатени  възнагражденията  на  членовете  на 

секционните избирателни комисии, които са участвали в изборите на 

25 октомври и на 1 ноември 2015 г., тъй като знаете, че в Пловдив 

имаше два тура. Също предлагам това да остане за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  във  връзка  с  предходния  доклад,  докато  слушах 

колегата Сюлейман и във връзка с предходния доклад на колегата 

86



Грозева бих искала да ви предложа да вземем решение на интернет 

сайта  на  Централната  избирателна  комисия  в  рубриката 

„Пресцентър” да публикуваме благодарствените писма, получени в 

Централната избирателна комисия.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 12 членове на  ЦИК:  за –  11  (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин Сюлейман), против –  1  (Ивайло 

Ивков).

Предложението се приема.

Заповядайте за отрицателен вот, колега.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не съм по принцип „против”,  но има и 

доста  които  са  обратното  на  благодарствени  и  ако  ние  решим да 

публикуваме благодарствените, би следвало и тях да публикуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев за следващи доклади.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  докладвам ви писмо с 

вх. № МИ-04-02-58 от 10.12.2015 г., изпратено от Министерството на 

вътрешните работи, Столична дирекция вътрешни работи, което ни е 

изпратено във връзка с наше писмо от 03.10.2015 г. до тях с искане 

да  ни  бъде  предоставена  самоличността  на  главния  редактор  и 

собственик на интернет страницата на електронната медия „Блиц”. В 

това  писмо те  ни  дават  отговор  по  поставения  въпрос.  Всъщност 

лицето, което е главен редактор, е заболяло и е извън страната и има 

друго, което го замества. Предлагам писмото на вашето внимание за 

сведение  и  да  бъде  предадено  на  юристите  за  предприемане  на 

действия  във  връзка  с  наше  решение,  с  което  е  съставен  акт  за 

установяване на нарушение на Изборния кодекс.

Докладвам ви също така с вх. № МИ-20-360 от 14.12.2015 г. 

възражение срещу акт на Централната избирателна комисия № 8 от 
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29.10.2015 г. Изпратено ни е възражението от СКАТ . Предлагам го 

за сведение и да бъде приложено към съответната административна 

преписка. Предложението, което се прави, е за ревизия на издадения 

акт,  но с оглед установяване на административното нарушение по 

въпроса  ЦИК  се  е  произнеса  с  решение,  въз  основа  на  което  е 

издаден  самия  акт.  Така  че  няма  място  за  преразглеждане  на 

съставения акт от Централната избирателна комисия.

Докладвам ви с вх. № МИ-06-920 от 10.12.2015 г. от община 

Левски писмо, към което ни прилагат заповед за комисия по чл. 445, 

ал. 7 и протокол от 30.11.2015 г. за предаване на административен 

съд  Плевен  на  изборни  книжа  и  материали,  както  и  протокол  от 

30.11.2015  г.  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборни  книжа  и  материали  в  община  Левски.  Докладвам  го  за 

сведение във връзка с изискването, което сме поставили в точка 31 от 

наше Решение 2662 за предоставяне на данни в случаите, когато се 

отварят помещенията, в които се съхраняват изборните книжа.

Колеги, докладвам ви отново, преди споменах за него, МИ-15-

2300. Това е писмо от ОИК – Никопол, за което преценихме, че с 

докладваното заедно с  колегата  Нейкова ще преценим за какво се 

отнася и  при необходимост ще подготвим и ще изпратим писмо във 

връзка с техните документи, които са ни изпратили.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  за  да  бъдем 

оперативни,  аз  ви  предлагам  сега  принципно  да  определим 

изпращане на такова писмо, а след това с последващо одобрение, за 

да може в четвъртък да се докладва и възнаграждението.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против 

– няма.
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Предложението се приема.

Колегата Баханов последен по тази точка.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

постъпило  с  вх.  №  МИ-08-313  от  14.12.2015  г.  съобщение  до 

Централната избирателна комисия като трето неучастващо лице за 

целите на Административен съд Варна, 10 състав. Дават указание, че 

следва да установим допуснатите от нас нередовности в касационна 

част на жалба,  която сме изпратили до тях с вх.  № МИ-08-326 от 

17.11.2015  г.  чрез  Административен  съд  Варна  до  Върховния 

административен съд, а именно, това е несъществено според мен, в 

7-дневен срок да изпратим препис от частната жалба за връчване на 

лицето  Валентин  Давидов.  Така  че,  уважаеми  колеги,  моля  да 

гласуваме да се изпрати в срок препис за другото лице, което участва 

в административното производство.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против 

– няма.

Предложението се приема.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател,  при следващото 

ви  моля  да  гласуваме  едно  проекторешение,  качено  е  в  днешната 

вътрешна мрежа, стандартно искане с вх. № МИ-14-106 от 14.11.2015 

г.  от  Димитър  Бръчков,  кмет  на  община  Петрич  за  отваряне  на 

запечатано  помещение  в  община  Петрич,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и 

кметове, президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 

30 октомври и предаване на изборните книжа на Държавна агенция 

„Архиви”. Подготвил съм проекторешение, уважаеми колеги, с което 

89



да  разрешим  отваряне  на  запечатаното  помещение,  в  което  се 

съхраняват  тези  изборни  книжа  и  материали,  при  спазване 

разпоредбите  на  наше  Решение  №  2662-МИ/НР  от  18.10.2015  г. 

досежно това как да се осъществи достъпът, също така изготвянето 

на  съответните  документи,  които  следва  да  бъдат  изпратени  за 

сведение  в  Централната  избирателна  комисия.  Така  че,  уважаема 

госпожо председател,  ще Ви моля да подложите на гласуване този 

проект на решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин  

Сюлейман), против – няма.

Това е Решение № 2991-ПВР/МИ.

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред, 

точка Разни. 

Колеги, моля ви да отворите във вътрешната мрежа папка с 

инициали ИА. С вх. № ЦИК-00-701 от 14.12.2015 г. сме получили 

писмо от посолството на Франция в България, благодарствено писмо 

във връзка  с  нашето писмо,  което изпратихме като съпричастие и 

солидарност към семействата на жертвите на терористичната атака 

на 13 ноември. За сведение.

На  второ  място  в  същата  папка,  с  вх.  №  ЦИК-00-697  от 

12.12.2015 г. сме получили благодарствено писмо от министъра на 

външните работи във връзка с нашия поздравителен адрес по случай 

рождения му ден. Отново за сведение.

И  във  вътрешната  мрежа  има  файл  „Пресинфо  Франс”. 

Колеги, знаете, че с протоколно решение Централната избирателна 
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комисия прие аз и колегата Ганчева да отидем като наблюдатели на 

изборите  в  Република  Франция,  на  втори  тур,  в  рамките  на 

двустранното  сътрудничество  между  посолството  на  Френската 

република  и  България  в  сферата  на  управление  и  укрепване  на 

правовата  държава – изборни системи във Франция,  териториална 

организация  на  изборите,  превенция  и  борба  с  измамите.  Колеги, 

подробен доклад от посещението ще представим с колегата Ганчева 

в четвъртък, защото днес тя е болна, отсъства по обективни причини 

и не бих искала само аз да предоставя тази информация. Но ви моля 

да  погледнете  прессъобщението,  което  предлагам  да  бъде 

публикувано на нашата интернет страница във връзка с това работно 

посещение.

Колеги,  с  поправката  в  последното  изречение,  направено  в 

оперативен  порядък,  който  е  съгласен  да  публикуваме  тази 

информация, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  12  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейман), 

против – 1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

Заповядайте, колега.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз правя едно предложение, 

тъй като взехме решение да се изпрати прессъобщение във връзка с 

Вашето  посещение  с  колегата  Ганчева  във  Франция.  Във  всички 

случаи, когато Централната избирателна комисия участва в някакви 

подобни мероприятия в страната или извън страната, независимо кои 

членове са, да имаме същия подход занапред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Мария Бойкинова, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против 

– няма.

Предложението се приема.

И, колеги, аз ви моля да гласувате по принцип изпращане на 

благодарствени писма,  от една страна,  до посланика на Френската 

република и до Министерството на вътрешните работи на Република 

Франция,  които организираха  нашето посещение,  от  друга  страна, 

колеги,  до посолството на  Република България  във Франция,  като 

бих искала да ви уведомя, че отношението на българското посолство 

във  Франция  към  делегацията  отговори  на  най-високите 

международни стандарти.

Колеги, който е съгласен да изпратим такива благодарствени 

писма както в  този случай,  така  и във всички случаи,  когато  има 

смисъл, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин  

Сюлейман), против – няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  за  сведение,  във  вътрешната  мрежа  за  днешно 

заседание  има  папка  „Справки  по  писмо  с  изх.  № МИ-06-737  от 

27.11.2015  г.”,  можете  да  видите  отговори  от  кои  общини  са 

получени за осигуряване на условия за работа на ОИК, забележките, 

които  има  там,  където  няма,  както  и  справка  не  постъпили  към 

14.12.2015 г. Това към днешна дата, колеги, е за сведение.

Следващ докладчик е колегата Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  по  повод  постъпили 

запитвания от членове на общински избирателни комисии, които са 

регистрирани  в  бюрата  по  труда,  една  част  от  тях  с  право  на 

получаване  на  парично обезщетение  за  безработица,  а  други  само 
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като активно търсещи работа ви предлагам да изискаме от Агенцията 

по заетостта тяхното становище относно документите, които трябва 

да  подават  тези  лица  в  случаите,  когато  в  определен  календарен 

месец получават възнаграждения за заседания и дежурства, тъй като 

явно има неяснота и членовете на общинските избирателни комисии 

са подложени на различен режим. На едни места им казват, че трябва 

да подават декларации, на други не се изискват. За да има еднакъв 

подход към всички и да не се стига до ситуации за неизпълнение на 

законови разпоредби от страна на членове на общински избирателни 

комисии, ви предлагам аз и колегата Матева, и ако някой друг иска 

да се включи, да подготвим едно писмо и на следващото заседание 

да го представим на Централната избирателна комисия, с което да 

изискаме становището на Агенцията по заетостта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  12  (Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против 

– 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Колеги, има ли други доклади? Не виждам.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна  комисия,  свиквам  следващото  заседание  в  четвъртък, 

17 декември от 10,30 часа.

(Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
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Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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