
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 311

На 7  януари  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

1. Хронограма за новите избори, насрочени за 13 март 2016 г. 

Докладва: Румяна Сидерова

2. Хронограма за частичните избори, насрочени за 13 март 

2016 г.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Писмо до Печатницата на БНБ. 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладват:  Камелия  Нейкова,  Иванка  

Грозева,  Таня  Цанева,  Йорданка  Ганчева,  

Румяна Сидерова, Емануил Христов, Мария  

Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Ерхан 

Чаушев, Александър Андреев, 

5. Доклади по жалби и сигнали.  

Докладва:  Камелия  Нейкова,  Таня  Цанева,  

Александър Андреев

6.  Доклади по  преписки  от  съдилища и  прокуратури;  и  по 

актове за установяване на административни нарушения.  



Докладват:  Росица  Матева,  Мария 

Бойкинова

7. Доклади по писма: 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Таня  Цанева,  

Севинч  Солакова,  камелия  Нейкова,  

Александър Андреев, Румен Цачев 

8.  Проекти  на  решения  относно  промени  в  съставите  на 

общински избирателни комисии. 

Докладват: Ивайло Ивков, Мария Бойкинова

9. Разни. 

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  

Ивков

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

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

Стоева-Сидерова и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  7  януари 2015 г. 

Колеги, проектът за дневен ред включва отложените точки от 

миналото заседание, плюс нови докладчици.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнения на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Моля  да  ме  включите  в  т.  5  – 

доклади по жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово, колега. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Доклад по актове за установяване на 

административни нарушения и по преписки от съдилища. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви в 

точка 6. 

Други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Грозева да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет.  

Колеги, преди да преминем към точките от дневния ред, по 

обективни причини отсъстват колегите Баханов и Томов – в отпуск. 

Предполагам, че  другите колеги ще дойдат за заседанието. 

Колегата Сидерова в момента подготвя финалния вариант по 

точки  първа  и  втора,  така  че  ви  предлагам  да  се  върнем  на  тях, 

когато тя влезе в залата, като започнем с точка трета. 

3. Писмо до Печатницата на БНБ. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  във връзка  с  предстоящите 

частични и нови избори, и с оглед на процедурата по осъществяване 

на  контрол,  и  по-специално  процеса  по  утвърждаване  на 
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предпечатни образци на бюлетините, предлагам да изпратим писмо 

до Печатницата на БНБ, включително до „Демакс Ди Пи Ай“ АД и 

„Информационно  обслужване“  АД,  които  осигуриха  и  внедриха 

електронната  система  по  време  на  общите  местни  избори.  Да 

попитаме за тяхното становище за възможността в тази част да се 

приложи Решение № 2363, т.е.  тази електронна система отново да 

бъде използвана. Така ще можем и да усъвършенстваме тези малки 

несъвършенства, които констатирахме по време на общите избори. 

Също  така  да  се  изпрати  копие  до  администрацията  на 

Министерския съвет и до министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Мисля, че всички ние установихме ползите от прилагането на 

тази система. 

Колеги,  който е съгласен да изпратим това писмо, моля да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме с: 

4. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Първи докладчик е колегата Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-15-2182/05.01.2016 г. е 

постъпила молба за становище от общинската избирателна комисия 

– Русе, относно проведено дежурство на 18 ноември 2015 г., което 

сме  разглеждали  на  наше  заседание  и  с  протоколно  решение  от 

08.12.2015 г. мисля, че беше одобрено изплащане на възнаграждения 

за  дежурство  за  председател  и  двама  членове  на  общинската 
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избирателна комисия.  Всъщност дежурството е  било положено от 

четирима членове на ОИК, двамата са пропуснати, поради което ви 

предлагам да одобрим за изплащане възнаграждения за дежурство и 

на другите двама членове на общинската избирателна комисия, от 

държавния бюджет като основанието е  в  Решение № 2901-МИ от 

5.11.2015  г.  на  ЦИК,  раздел  ІІ,  т.  12,  буква  „д“,  във  връзка  със 

запознаване  на  жалбоподатели  по  доказателствата  в  съдебното 

производство  по обжалване  на  изборните  резултати  и  на  място  в 

Административния съд е трябвало да присъстват и членове на ОИК 

– двама сутрин, двама след обяд. Така че и за другите двама има 

основание за изплащане на възнаграждения за дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-15-2396 от 30.12.2015 г. 

е постъпило искане за изпращане на възнаграждения на членове на 

ОИК  –  община  Бяла,  област  Русе,  за  проведени  заседания  и 

дежурства.  На  14  декември  2015  г.  е  проведено  дежурство  от 

председател, секретар и трима членове на общинската избирателна 

комисия. Основанието е в  Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на 

ЦИК, раздел ІІ, т. 12, буква „г“. 

На  17  декември  2015  г.  е  проведено  дежурство  от 

председателя  на  общинската  избирателна  комисия  във  връзка  с 

подготовка на материали за заседание на общинската избирателна 

комисия, което е насрочено за 18 декември 2015 г., и на 18 декември 

2015 г. е проведено заседание, на което са присъствали председател, 
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секретар и седем членове на общинската избирателна комисия. На 

това  заседание  е  взето  решение  за  предсрочно  прекратяване 

пълномощията  на  общински  съветник  и  обявяване  за  избран  на 

следващия в съответната листа. Към искането са приложени всички 

необходими документи  и  ви  предлагам  да  одобрим за  изплащане 

исканите възнаграждения за заседания и дежурства на ОИК - Бяла. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Следващото  искане  е  на  общинска 

избирателна комисия – Плевен. С вх. № МИ-15-2394 от 30 декември 

2015  г.  е  постъпило  искане  за  изпращане  на  възнаградения  на 

членовете  на  ОИК  –  Плевен,  за  проведени  две  заседания  и  едно 

дежурство.

Първото  заседание  е  проведено  на  3  декември  2015  г. 

Присъствали  са  председател,  двама  заместник-председатели, 

секретар и осем членове. Заседанието е било във връзка с приемане 

на искане до кмета на община Плевен за временно предоставяне за 

безвъзмездно ползване на недвижим имот във връзка с дейността на 

общинската  избирателна  комисия.  Приложен  е  протокол  от 

заседанието, както и взетите решения.

Следващото  заседание,  за  което  е  направено  искане  за 

изплащане на възнаграждение е на 15 декември 2015 г. Колеги, за 

това  заседание  ви  обръщам  внимание,  че  то  е  било  по  повод 

разглеждане молба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов 

Цветков,  относно  извършване  на  поправка  в  решение  № 1  от  27 
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октомври 2015 г. на ОИК – Плевен. Това е решението, с което бяха 

обявени изборните резултати за общински съветници и това са двете 

лица, които оспорваха решенията на ОИК за заличаването им като 

кандидати за общински съветници. 

На това заседание са присъствали 12 членове на общинската 

избирателна комисия от 13. Само един член на ОИК е отсъствал и са 

взели решение по предложение на секретаря на ОИК, че за да вземат 

решения по внесените молби, трябва да присъстват всички членове 

на общинската избирателна комисия, като в протокола е вписано, че 

разглежданите молби на тези лица са раздадени предварително на 

членовете на ОИК и те са запознати с тяхното съдържание. 

Моето предложение ще е да не одобряваме възнаграждение 

за това заседание, тъй като общинската избирателна комисия е била 

в състав,  имало е кворум, за  да могат да вземат решения по тези 

молби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Нейкова. Възражения? – Няма. 

Продължете. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  искането  за  изплащане  на 

възнаграждения  за  извършено  дежурство  на  10  декември  2015  г. 

Дежурството е от председателя във връзка с изпълнение на указания 

на съда по административно дело № 13924 от 2015 г. на Върховния 

административен съд. 

Така  че  колеги,  във  връзка  с  направените  искания  ви 

предлагам да одобрим за изплащане възнаграждения за заседание на 

3 декември 2015 г. на общинската избирателна комисия – Плевен, 

дежурство на 10 декември 2015 г. от председателя на ОИК – Плевен, 

и  да  не  одобрим  за  изплащане  искането  за  възнаграждения  за 

заседание на 15 декември 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

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

Цанева), против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  последното  искане,  което  ми  е 

разпределено  на  доклад,  е  искане  от  общинската  избирателна 

комисия – Ветово, област Русе. С вх. № МИ-15-2349  от 17 декември 

2015 г.  е направено искане за проведено заседание на 15 декември 

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

председател, секретар и седем членове на общинската избирателна 

комисия, като заседанието е било за вземане на писмено становище 

по жалба срещу решение № 32 по административно дело № 512 от 

2015 г. по описа на Административен съд – Русе. 

С  вх.  №  МИ-15-2387  от  28  декември  2015  г.  общинската 

избирателна  комисия  –  Ветово  е  направила  искане  за 

възнаграждения за проведено заседание на 21 декември  2015 г., на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и седем членове на общинската избирателна комисия. Заседанието е 

било  по  повод  заявление  от  Пенчо  Иванов  Пенчев,  общински 

съветник,  с  искане  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията 

му, съгласно чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. ОИК е приложила всички 

необходими  документи  към  искането,  протокола  от  проведените 

заседания и взетите решения, така че ви предлагам да одобрим за 

изплащане исканите възнаграждения за двете заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

8



КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И последното е искане за изплащане 

на възнаграждения на ОИК – Никопол с вх. № МИ-15-2263 от 18 

декември 2015 г.  Колеги, това е оригиналът, така че ви го докладвам 

за сведение, защото направих справка и това искане е одобрено с 

наше протоколно решение на 17 декември 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Грозева. 

Заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми, колеги с вх. № МИ-15-2389 

от  30.12.2015  г.  е  пристигнало  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  на  ОИК  -  Видин.  Колегите  са  провели  едно 

заседание на 14.12.2015 г. Присъствали са председател, заместник-

председател, секретар и седем члена, на което заседание са приели 

становище по касационна жалба по административно дело № 468 от 

2015 г. на Видинския административен съд. 

На  1.12.2015  г.  са  провели  дежурство  председателят, 

секретарят и трима членове на комисията във връзка с процесуално 

представителство по административно дело № 468 от 2015 г. Както 

добре си спомняте от предходни мои доклади, Административен съд 

- Видин призовава абсолютно цялата комисия поименно. 

На 4 декември 2015 г.  по административно дело № 505 от 

2015  г.  комисията  е  представлявана  от  председателя,  секретаря  и 

четирима членове.

На  12  декември  2015  г.  едно  дежурство  на  председател, 

секретар и трима членове във връзка с преместване архива на ОИК - 

Видин в друго помещение.

И  на  22.12.2015  г.  във  връзка  с  акт  за  установяване  на 

административно  нарушение,  председателят  е  представлявал 

комисията в Административния съд.
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Така  че  ви  предлагам  да  одобрим  едно  заседание  на 

14.12.2015 г. и така изброените от мен дежурства. Към преписката са 

приложени и протоколи от съдебните заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  коментари?  –  Не  виждам.  Ще  помоля  колегата 

Сюлейман да брои. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  ще  помоля  колегата  Грозева  да  довърши  своите 

преписки за възнаграждения, след което да се върнем на точки първа 

и втора от дневния ред. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Колеги, с вх. № МИ-15-1 от 4 януари 

2016  г.  е  пристигнало  писмо  и  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения  от  ОИК  –  Вълчедръм,  област  Монтана,  за  едно 

проведено  заседание  на  29.12.2015  г.,  на  което  колегите  са  се 

събрали  по  повод  наше  писмо,  с  което  ни  е  предоставена 

информация  от  Министерство  на  правосъдието  за  влязла  в  сила 

присъда на избрания за общински съветник Емил Сталинов Рангелов 

- за предсрочно прекратяване на пълномощията му. 

Колегите  не  са  успели  да  постигнат  необходимото 

мнозинство  и  решението,  което  са  взели,  е  отхвърлително,  на 

основание  чл.  85,  ал.  4  от  Изборния  кодекс.  На  заседанието  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

шестима членове. Предлагам да утвърдим проведеното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, който е съгласен да изплатим възнаграждение, моля 

да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 1 

(Ивайло Ивков).   

Предложението се приема. 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според е недопустимо ние да гласуваме 

средства от държавния бюджет за наши колеги, които са се събрали, 

за да изпълнят една повеля на закона, а те не са я изпълнили. Те не 

са изпълнили задълженията си. Затова колко време са стояли и какви 

усилия са вложили, за мене е абсолютно ирелевантно в случая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Продължете, колега. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № МИ-15-4 от 4 януари 2016 г. е 

пристигнало  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  - 

Роман,  област  Враца.  Заседанието  е  проведено  на  4.12.2015  г., 

присъствала  е  цялата  комисия  –  председател,  заместник-

председател, секретар и осем членове. На въпросното заседание са 

прекратили предсрочно пълномощията на общински съветник и са 

обявили  следващият  за  избран,  поради  което  ви  предлагам  да 

одобрим изплащането на това заседание на ОИК - Роман. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № МИ-15-2384 от 18.12.2015 г. е 

пристигнало искане за изпращане на възнаграждение на ОИК – Лом. 

На  23.11.2015  г.  в  присъствие  на  цялата  комисия  – 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем  членове, 

комисията  се  е  събрала  във  връзка  с  писмо,  което  е  получила от 

председателя на Общинския съвет - Лом за неполагане на клетва на 

двама  общински  съветници,  избрани  кандидати  –  Иво  Иванов  и 

Пламен Цеков.

На 26.11.2015 г. комисията се е събрала и е взела решение да 

изиска справка от общински съвет – Лом, за това колко заседания на 

общинския съвет са провеждани от избирането на новия общински 

съвет и по какъв начин са уведомени общинските съветници Пламен 

Цеков и Иво Иванов за предстоящите заседания, като изискват да им 

бъдат  представени  писмени  доказателства.  На  26.11.  2015  г.  са 

присъствали също цялата комисия.

На 27.11.2015 г. са разгледали писмото, също в присъствието 

на  цялата  комисия  -  уведомлението,  което  е  получено  от 

председателя на общинския съвет – Лом, за начина на уведомяване и 

за  неприсъствието  и  неполагането  на  клетва  на  общинските 

съветници.  Така  че  на  27.11.2015  г.  също  са  присъствали  цялата 

комисия  –  11  човека.  На  това  заседание  са  прекратили 

пълномощията  предсрочно  на  въпросните  двама  съветници  – 

Пламен Цеков и Иво Иванов.

И  на  30.11.2015  г.  е  проведено  дежурство,  на  което  е 

присъствала  цялата  комисия.  Докладвам  ви  го,  тъй  като  искат 

заплащане  на  цялата  комисия  за  проведено   дежурството  на 

30.11.2015 г.  Сканирали са документи във връзка с делата,   които 

имат  заведени  в  Административен  съд   -  Монтана,  и  дори  са 

описали, че от 9,30 до 17,30 ч. на 30.11.2015 г. са дежурили. Правили 
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са  преписи  от  протоколи,  всички  документи  ксерокопирани, 

оформени  за  изпращане  по  електронна  поща,  на  куриер  с 

оригинални документи. 

Имаше жалба, ако си спомняте, аз я докладвах, от единия от 

общинските съветници, който ако си спомняте, на третото поредно 

заседание се беше явил,  беше подписал клетвен лист и съответно 

ние  препратихме  жалбата  на  Административен  съд  –  Монтана,  и 

сега фактически искат заплащане на възнаграждение. Поради което 

ви предлагам да утвърдим така докладваните от мен три заседания и 

едно дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Заповядайте. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  на  мен  ми  е  малко  трудно  да 

приема,  че  на  11  души  общинска  избирателна  комисия  им  се  е 

налагало  да  дежурят  на  30.11.2015  г.,  за  да  се  направят  тези 

ксерокопия. Определени членове на ОИК, да, разбирам, но цялата 

комисия?!…

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Преснимали  са  протоколите  до 

Административен  съд  –  Монтана,  във  връзка  с  неполагането  на 

клетва на тези двама съветници. Единият е обжалвал, другият не е 

обжалвал решението за прекратяване предсрочно на пълномощията 

поради неполагане на клетва. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  извършихме  дебат  по  този  въпрос  на  микрофон  и 

извън  микрофон.  Има  ли  още  някой,  който  да  допринесе  за 

дискусията? – Няма. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от 

колегата Грозева, моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – 2 (Ивайло Ивков,  

Таня Цанева).  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Колеги,  още  едно  последно:  с  вх.  № 

МИ-15-2325 от 23.12.2015 г. на ОИК – Враца, по електронната поща 

са ни изпратили писмо,  с  което ни уведомяват,  че  сме допуснали 

техническа грешка в одобреното с наше протоколно решение на 17 

декември 2015 г., решение за изплащане на възнаграждение. Просто 

е пропуснат заместник-председателят на заседанието, проведено на 

2.12.2015г., на което са присъствали цялата комисия. 

Предлагам ви да гласуваме коригираната справка и съответно 

да бъде изпратена по съответния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се към точка първа и точка втора от дневния 

ред, а именно приемане на хронограмите. 

1.  Хронограма  за  новите  избори,  насрочени  за  13  март 

2016 г. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  с 

днешна дата са  допълнените и променените хронограми. Има още 

малко  да  прегледам  –  тук-таме  да  прегледам  дали  навсякъде   е 

сложено 18,00 часа в сроковете, които са крайни. 
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Да започнем с новите избори, тъй като селата са повече на 

брой. 

Виждате, че съм нанесла номерата на решенията, които вече 

са приети. Ще проверя  дали нещо не съм изпуснала. Ще нанеса още 

на някои места вместо срока в дни, приетото решение. Става дума 

там където сроковете са за ЦИК. 

Нанесла  съм  номерата  на  книжата,  като  в  т.  23  съм 

пропуснала  да  напиша,  че  нерегистрираните  партии  прилагат 

Приложение  №  31.  Това  е  номерът  на  приложението,  което  се 

подава при регистрация в ЦИК. В т. 23 беше оставено многоточие, 

само че номерът на приложение е 31. 

Гледайте днешното заседание. Номерацията е сменена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  на 

миналото  заседание  подробно  разгледахме  двата  проекта  на 

хронограма, затова ще помоля сега всеки един от нас да се запознае, 

за да прецени дали са отразени съответните предложения, и ако има 

нови  –  да  направи.  И с  цел  оперативност  и  бързина  започваме  с 

хронограмата за  новите избори. (Реплики.)

Колеги, имате ли нужда от повече време за запознаване? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Изчистила  съм  тези  точки,  които 

преценихме, че са излишни. Добавила съм текстове. (Реплики.)

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: (Без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен  да  приемем  така  предложената  ни  хронограма  за  нови 

избори, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 
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Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение за приемане на хронограмата, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3001-МИ. 

Заповядайте, колега. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  хронограмата  да  се  качи  в 

квадратче „Нови и частични избори“. Всички решения също да се 

извеждат в същото квадратче. Там да се съберат всичките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да 

вземем това принципно решение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  преминаваме  към  разглеждането  на  следващата 

хронограма, а именно: 

2.  Хронограма  за  частичните  избори,  насрочени  за  13 

март 2016 г. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: По същия начин съм отчела всичко, 

което  съгласувахме в залата. Имаше преформулиране на точки така, 

както са формулирани в хронограмата  за  нови избори.  Направила 

съм го. 
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Тук  в  т.  2  ще  бъде  вписано,  че  нашето  решение  за 

утвърждаване на изборните книжа, е в „Държавен вестник“, бр. 61 от 

11 август 2015 г. 

Точка  7  ще  я  разделим  на  три  точки,  защото  това  са 

отделните  действия:  първо,  какво  правят  партиите,  които  вече  са 

регистрирани – подаване на заявлението, което е Приложение № 41; 

второто,  следващата  точка,  която  ще  се  получи,  е  за 

нерегистрираните за участие партии – че подават Приложение № 31 

в същите срокове, разбира се; и третата точка, която ще се получи от 

т. 7, това е, че ЦИК регистрира  партиите. Там няма да е до 18,00 ч. 

Ще отпадне 18,00 ч., тъй като това е срокът за партиите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тук специално за частичните избори, 

още в т. 1 ние посочваме срок и сме посочили Указите № 264 и 265. 

Но вероятно тази хронограма ще се използва и  за  изборите, които 

ще бъдат насрочени допълнително. Предлагам тук да добавим нещо, 

защото няма да гласуваме нова хронограма. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  последващи  насрочвания  ще 

напишем  едно решение, че приетите с това решение хронограми, се 

отнасят и за изборите, насрочени и с еди-кои си укази… (Реплики.)

Как  ще  впишем тая  дума?  Бъдещо  несигурно  събитие?!  С 

един ден може някой съд да закъснее и да не може да се насрочи 

избор. Няма смисъл. (Реплики.)

Под номера  на  указите  ще  бъде  написано:  „и  в  случай  на 

последващо насрочване на частични избори на тази дата“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложената ни хронограма, 

ведно с автокорекциите, направени от докладчика и допълнението, 

направено от господин Христов и докладчика, моля да гласува. 
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Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Приема се. 

Колеги,  който е съгласен с  така предложения ни проект за 

решение, с който да приемем хронограмата за  частичните избори, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3002-МИ. 

Колеги, продължаваме с: 

4. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Следващ докладчик е колегата Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  бъде  изплатено 

възнаграждение, получено с вх. № МИ-15-2352 от 17.12.2015 г. от 

ОИК – Кюстендил, за проведено заседание на 14.12.2015 г., на което 

е  взето  решение  относно  приемане  на  становище  на  ОИК  – 

Кюстендил, за одобряване на предпечатния образец на бюлетината 

на  кметство  Копиловци,  случая  си  го  спомняте.  Присъствали  са 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  седем  членове, 

както  и  (аз  съм  ги  обединила  в  една  справка)  искане  от  ОИК  – 

Кюстендил,  с  вх.  №  МИ-15-2379  от  21  декември  2015  г.  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведено  заседание  на  17 

декември  2015  г.,  на  което  са  взето  решение  относно  приемане 
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становище по касационна жалба, на което заседание са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем членове. 

Предлагам да им бъдат изплатени възнагражденията за тези 

две заседания на ОИК – Кюстендил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-15-2385 от 23 декември 

2015 г., което е от общинска избирателна комисия – Девня, област 

Варна за проведено заседание на 15 декември 2015 г. във връзка с 

обявяване на следващ избран общински съветник, на основание чл. 

87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, като са присъствали председател, 

заместник-председател  и  петима  членове.  Искането  е 

окомплектовано, съгласно наше решение. 

За коректност на доклада ви докладвам,  че то е подписано 

само от председателя на общинска избирателна комисия – Девня, 5 

като  ви  предлагам  да  одобрим  така  направеното  искане,  но  да 

обърнем внимание по телефона на председателя в бъдеще исканията 

да се подписват съгласно закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам ви  искане към 

същия вх. № - към МИ-15-2385 от 23 декември 2015 г., отново от 

общинска избирателна комисия – Девня, но за проведено заседание 

на  общинската  избирателна  комисия  за  7  декември  2015  г.  във 

връзка  с  прекратяване  предсрочно  пълномощията  на  общински 

съветник  на  основание  чл.  87,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  като  са 

присъствали  председател,  заместник-председател  и  пет  членове. 

Искането е окомплектовано съгласно наше Решение № 2901-МИ. 

Предлагам ви да одобрим исканото възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Заповядайте. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  предлагам  двете  да  бъдат 

обединени в една справка и с едно писмо да бъдат, тъй като то дори 

и входящият номер е вписан, да не са по две отделни. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други? – Няма. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:   Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение от общинска избирателна комисия – 

Петрич,  с  вх.  №  МИ-15-2390  от  30.12.2015  г.,  като  искането  за 

изплащане  на  възнаграждение  е  както  следва:  за  проведено 

заседание  на  11.11.2015  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател  и  шестима  членове  и  касае  взимане  на 

решение по раздел І, т. 2 от наше решение. 

След  това  за  заседание  на  12.11.2015  г.,  на  което  са 

присъствали председател, заместник-председател и секретар ведно с 

пет членове. 

Заседание  на  18.11.2015  г.   –  председател,  заместник-

председател, секретар и пет членове. 

Заседание  за  24.11.2015  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и седем членове.

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

председател, заместник-председател, секретар и шест членове.

Заседание  на  9  декември  2015  г.  –  присъствало  е 

ръководството ведно с шест члена.

Заседание на 14 декември 2015 г. и на 18 декември 2015 г.,  на 

които са присъствали председател, заместник председател, секретар 

и седем члена.

Заседание на 23 декември 2015 г.,  на което са присъствали 

председател, секретар и шестима членове. 

Преписката е окомплектована съгласно наше решение, ведно 

с приложени доказателства и ви  предлагам да одобрим изплащането 

на  така поисканите възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари?  

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Защо толкова  много  заседания  са  били 

проведени? Ако може не подробно, а по всяко заседание  причината 

за  свикването  му.  Може  в  съвсем  делови  порядък  за  секунди  да 

стане. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Заседанието на 11 ноември 2015 г. 

е с няколко точки от дневния ред: определяне на трима членове на 

ОИК - Петрич, които да разпечатат помещението за съхранение на 

изборни книжа. Втората точка е била упълномощаване на членове на 

ОИК  -  Петрич,  които  да  представляват  общинската  избирателна 

комисия  по  административно  дело  №  797/2015  г.  по  описа  на 

Административен съд – Благоевград, и по административно дело № 

816/2015 по описа на Административен съд – Благоевград и които да 

предоставят чувалите с изборни книжа на избирателна секция № 71 

и  №  33  по  същите  дела.  Съответно  има  протокол,  приложени 

решения. 

След това по протокола за заседанието от 12 ноември 2015 г. 

дневният  ред  е:  определяне  на  трима  членове  на  ОИК  -  Петрич, 

които да разпечатат помещения за съхранение на изборни книжа и 

упълномощаване  на  членове  на  ОИК  -  Петрич,  които  да 

представляват  общинската  избирателна  комисия  по 

административно  дело  № 847/2015  г.  и  по  административно  дело 

816/2015 г. по описа на Административен съд – Благоевград, като 

предоставят чувалите с изборните книжа на избирателна секция № 

013300071  и  на  избирателна  секция  №  013300033  по 

административно  дело  №  816  по  описа  за  2015  г.  на 

Административен съд – Благоевград. (Реплики.)

Колеги,  ако  искате,  да  престана  със  запознаването  на 

комисията с преписката и да отложим гласуването? За мене лично е 

комплектувано  съгласно  нашето  решение.  Да,  различни  са. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

получихме тази информация детайлно. Други въпроси, коментари? – 

Не виждам.  

Колеги, който е съгласен с направеното предложение да се 

заплати възнаграждение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам  ви и искане за 

изплащане на възнаграждение за проведено дежурство от членове на 

ОИК – Струмяни, през месец декември 2015 г. с вх. № МИ-15-2397 

от 30 декември 2015 г.,  като искането е окомплектовано съгласно 

нашето решение. 

Дежурството  се  е  провело  от  председателя  –  госпожа 

Стоянова,  и секретар  Мъникатова.  На същото са  били изготвили 

удостоверения  на  новоизбрани  общински  съветници,  както  и 

председателят  на  ОИК  –  Струмяни,  присъства  на  заседанието  на 

общински съвет – Струмяни, на което е прочел клетва по чл. 32, ал. 1 

от  ЗМСМА  и  връчил  удостоверенията  на  новите  общински 

съветници. Окомплектовано е искането с покана, също така покана 

за  свикване  на  заседание  на  общинския  съвет,  дневен  ред  на 

заседанието на общинския съвет, писмо  изх. № 44 от 18 декември 

2015 г. Предлагам да одобрим исканото възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждения за проведено заседание на 19 ноември 

2015 г. с вх. № МИ-15-2378 от 21 декември 2015 г. на общинската 

избирателна  комисия   в  община  Сандански.  На  проведеното 

заседание на ОИК – Сандански, с оглед изготвянето и гласуване на 

становище  във  връзка  с  протоколно  определение  по 

административно  дело  №  849  от  2015  г.  по  описа  на 

Административен  съд  –  Благоевград,  за  заседание  насрочено  на 

същия  съд  по  цитираното  дело  на  20.11.2015  г.  от  13,30  ч.  Това 

заседание  е  било  насрочено  и   обявено  на  сайта  на  ОИК  – 

Сандански,  за  16,00  ч.,  както  са  били  уведомени  членовете  по 

телефона.  Присъствали  са  съответно  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  шест  члена.  Приложен  е  протокол  и 

изготвеното становище. Искането е окомплектовано, съгласно наше 

Решение  №  2901-МИ  и  ви  предлагам  да  одобрим  искането  за 

изплащане на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е колегата Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми,  колеги  докладвам  ви 

искане  на  ОИК  –  Правец,  Софийска  област,  за  изплащане 

възнаграждение за едно заседание, което е проведено на 27 ноември 

2015 г. Основанието е нашето Решение № 2901-МИ, раздел 1, т. 2 и 

чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, както и чл. 458 от Изборния кодекс, тъй 
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като те на едно и също заседание са прекратили пълномощия и са 

обявили следващ в листата. 

И  едно  дежурство  на  27.11.2015  г.  за  подготовка  на  това 

заседание, което е извършено от председателя и секретаря. 

Както  и  да  изпратим  едно  придружително  писмо,  че  на 

лицата, които са ни дали по списък, живеещи извън община Правец, 

следва да се заплащат пътни и дневни, съгласно нашето решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  тъй  като  е  свързано  с 

възнаграждение,  макар  и  на  член  на  СИК,  моля  да  ми  дадете 

възможност да ви докладвам писмото на кмета на район Триадица, 

Столична  община,  по повод искането  на  един член на  секционна 

избирателна комисия от район Триадица - колегата Солакова ще се 

сети,  на която -  тя  е  жена,  не бяха изплатени 60 лв.  затова,  че  е 

стояла за предаване на протоколите. 

В  писмото  на  район  Триадица,  кметът  се  обосновава,  че 

според него на направеното копие от протокола не се виждал подпис 

на  това  лице.  При внимателна  проверка  на  копието на  протокола 

обаче,  между членовете на СИК и комисията по чл.  445,  ал.  7 от 

Изборния кодекс, личат три подписа с изместване, което подсказва, 

че копието не е направено от оригинала,  който би трябвало да се 

намира в общината, а от някакво друго копие. Но отчетливо личи, че 

срещу секретар  има  подпис,  малко  върху  текста  на  СИК  попада, 

25



както и член на СИК - подписът му е попаднал долу върху текста 

относно комисията по чл. 445, ал. 7. 

Затова  аз  ви  предлагам  да  изпратим  и  писмо  (то  е  във 

вчерашната ми папка) до госпожа Фандъкова и до кмета, както и до 

члена на СИК, че следва да бъдат изплатени тези 60 лв., тъй като ние 

сме констатирали че има три подписа и жената трябва да си получи 

възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги, 

докладвам  ви  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  на  ОИК – 

Силистра, съгласно наш вх. № МИ-15-2373 от 18 декември 2015 г., 

за  проведено заседание  на 7 декември 2015 г.  и  дежурство на 17 

декември  2015  г.  Заседанието  е  сходно  с  проблема,  който  преди 

малко госпожа Сидерова повдигна. 

Общинската избирателна комисия е провела заседание,  тъй 

като  е  била  получена  жалба  от  председателя  на  една  секционна 

избирателна  комисия,  затова  че  не  му  е  било  изплатено 

възнаграждение. Проблемът  обаче описан подробно, е следният: В 

изборния ден около 17,00 ч.  е  прилошало на председателя,  бил е 

закаран с кола от един от застъпниците в Спешна помощ, където са 

установили, че има високо кръвно налягане и са му препоръчали да 

си отиде вкъщи. Председателят така и постъпил. 
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Уведомена  била  общинската  избирателна  комисия  и  те 

веднага  са  реагирали.  Доколкото  се  разбира  от  писмото,  става 

въпрос  за  представител  на  ПП  „АБВ“.  Реагирали  са  като  са 

изпратили  резервен  кандидат  и  съответно  вечерта  документите, 

които са били представени в общинската избирателна комисия, са 

били представени от други хора. 

Тъй като в този случай е станало заместване в самия изборен 

ден, на председателя на секционната избирателна комисия не е било 

изплатено възнаграждение за този ден, тъй като и самата комисия е 

била от девет члена, няма как на десет члена на бъде заплатено. Все 

пак  той  казва:  „Аз  на  предния  ден  съм  приемал  документите  за 

секционната избирателна комисия, сутринта съм отворил секцията“, 

а пък това че не е продължил, не е отчел резултатите, а го е направил 

друг, е било по здравословни причини. 

Общинската  избирателна  комисия  е  поискала,  но  той  не  е 

могъл  да  представи  медицински  документи.  Вместо  медицински 

документи, е било представено едно изявление на една жена, която с 

колата  си  го  е  закарала  до  Бърза  помощ,  но  е  нямало  никакви 

медицински документи. 

И  в  крайна  сметка  с  гласуване  общинската  избирателна 

комисия  е  решила,  че  не  може  да  се  изплати  възнаграждение. 

Доколко това е правилно или не,  аз мисля че това,  тъй като не е 

залегнало в Изборния кодекс, а и в нашата методика за изплащане на 

възнаграждения този случай не сме го обсъждали, макар че да ви 

кажа честно, в последните няколко години е имало и други такива 

макар и единични случаи на обжалване, някои дори са се жалвали 

директно в Централната избирателна комисия. Може би това трябва 

да  се има предвид при следваща подготовка на методика,  защото 

честно  казано и  на  мен ми е  трудно в  случая  да  взема  правилно 

решение дали трябва да се получи възнаграждение или пък да бъде 

непълно  възнаграждение.  Но  това  беше  само  като  разяснение  на 

случая. 
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Идеята  е,  че  е  проведено  такова  заседание,  на  което  е 

обсъждан  този  въпрос  и  на  заседанието  е  присъствала  цялата 

комисия  –  председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем 

членове. Затова предлагам да бъде изплатено възнаграждението за 

това заседание.

На  17  декември  2015  г.  е  проведено  дежурство  от 

председателя, секретаря и един член, в което е подготвена обобщена 

справка  и  анализ  на  свършената  работа  до  края  на  годината  от 

общинската избирателна комисия и в тази връзка предлагам ви да 

бъде заплатено и това дежурство във връзка с подготвения отчет за 

свършената  работа  и  приключване  на  годината.  Това  е 

предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Понеже беше повдигнат въпросът, аз 

пък  считам,  че  на  човека,  който  е  работил  дванадесет  часа  и  в 

предизборния ден е приемал  изборни книжа и е подготвял изборно 

помещение…  Нашата  методика  не  е  светая  светих.  Тя  е  как  се 

определят като размери възнагражденията. 

Според мен трябва да се заплати, но доколкото разбирам, не е 

това  предмет  на  обсъждането.  Може  ли  да  разсъждават  толкова 

часове как да не платят на един човек, който е работил осемнадесет 

часа и половин ден в предния ден? Това по отношение на комисията 

е  безобразно  поведение.  Най-малкото  можеха  да  кажат:  „Ние  не 

можем сами да решим, препращаме въпроса на ЦИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Два  въпроса  се  повдигат.  Първият  беше  по  отношение  на 

възнаграждението. Аз първо подлагам на гласуване предложението 

за изплащане на възнаграждение. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

28



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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 А  вторият  въпрос  е  свързан  и  с  нашите  функции  по 

упражняване  на  методическо  ръководство  върху  работата  на 

общинските  избирателни  комисии.  Колеги,  може  би  е  добре  да 

напишем едно писмо до общинската избирателна комисия по този 

повод? (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: В подкрепа на господин Георгиев по-

скоро  да  им  изискаме  документите  и  да  се  самосезираме,  за  да 

довършим въпроса, защото те са длъжни пък като неправилно към 

тях е адресиран един въпрос и не е в тяхната компетентност, да го 

препратят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това 

предложение? – Не виждам коментари. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

  ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Още  едно  възнаграждение  -  за 

общинската избирателна комисия - Ситово, за проведено заседание 

на  15  декември  2015  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

секретар  и  седем  членове,  отсъствали  са  двама  –  заместник-

председателя и един от членовете. Преписката е с вх. № МИ-15-2351 

от  17  декември  2015  г.  Става  въпрос  за  проведено  заседание  за 

прекратяване пълномощията на двама общински съветници. Те са го 

разделили в две точки, макар че за едно и също нещо става въпрос. 

Прекратили са  правомощията  на  двама  общински съветници  и  са 

определили следващите. Така че в едно заседание са направили това 
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нещо. Затова предлагам да бъде изплатено заседанието, проведено 

на 15 декември 2015 г. за ОИК - Ситово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващият докладчик е колегата Мусорлиева. Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми, колеги на 30.12.2015 г. с 

вх.  № МИ-15-2395  е  постъпило  искане  от  общинска  избирателна 

комисия – Неделино, с което фактически е докладвано че господин 

Здравко  Асенов  Димитров  е  избран  за  общински  съветник  и 

съответно  общинската  избирателна  комисия  се  е  събрала  на 

заседание, с което на основание чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА и чл. 

458,  ал.1  от  Изборния  кодекс  обявяват  за  избран  за  общински 

съветник господин Асен Емилов Малев и съответно се замества със 

следващия в листата кандидат от  „Български демократичен форум“. 

Затова  те  молят  да  им  бъде  изплатено  възнаграждение  за 

заседанието,  на  което  са  присъствали  председател,  секретар  и 

петима членове и молят да им одобрим това искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  
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Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И второто искане е от общинска 

избирателна  комисия  –  Кърджали,  което  е  постъпило  при  нас  на 

23.12.2015  г.  с  вх.  №  МИ-15-2383.  Колегите  имат  искане  за 

изплащане  на  възнаграждение  за  две  заседания,  като  на  първото 

заседание са разгледали заявление с вх. № 216 от 9.12.2015  г.  на 

ОИК – Кърджали. Постъпило е от Ахмед Мустафа Мулахасан, от 

което  е  видно че  същият  заявява  желание  правомощията  му като 

общински  съветник  да  бъдат  прекратени;  и  има  втора  точка  в 

съответното  заседание  –  молба  за  подаване  на  оставка  като 

общински съветник с вх. № 217 от Юскан  Осман Камбер, от което е 

видно,  че  същият  моли  и  изявява  желание  правомощията  му  на 

общински съветник да бъдат прекратени. 

Тъй  като  знаете,  че  председателят  на  ОИК  –  Кърджали, 

тогава  беше  сменен  -  старата  председателка  Даниела  отиде  в 

общината  на  работа,  а  председател  стана  Антоанета  Юрукова, 

жената много съвестно е разгледала съответните хипотези на Закона 

за  местното  самоуправление  и  местната  администрация и  прави 

предложение  на  основание  чл.  30,  ал.  6,  изречение  първо  от 

ЗМСМА: първо да даде тридневен срок на тези, чиито документи са 

постъпи, за да могат да предявят , ако имат възражения и чак тогава, 

след  изтичане  на  този  тридневен  срок,  да  се  прекратят 

правомощията  и  на  тяхно  място  да  бъдат  обявени  за  избрани 

следващи общински съветници.  И така е станало. 

Второто  заседание  съответно  се  провежда  на  18  декември 

2015 г., с което фактически се прекратяват правомощията на Ахмед 

Мустафа  Мулахасан,  обезсилва  се  издаденото  удостоверение  за 

избран  общински  съветник,  и  се  обявява  за  избран  за  общински 

съветник следващият от листата на политическа партия „ДПС“  – 
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Мехмед  Бедридин  Мехмед,  като  му  се  издава  съответно 

удостоверение. 

Затова  колеги,  ви  моля  да  гласуваме  двете  заседания  на 

11.12.2015  г.  и  на  18.12.2015  г.,  като  на  първото  са  присъствали 

председател, заместник-председателите – двама, и осем членове. На 

второто заседание са присъствали председател, двамата заместник-

председатели и девет членове. 

И едновременно ви моля да одобрим четири дежурства - от 

по двама членове са дежурили, както е редно -  на ОИК – Кърджали, 

а именно за 10.12.2015  г., 12.12.2015 г., 15.12.2015 г. и 17.12.2015 г. 

Били  са  дежурни  председател  и  заместник-председател   -  на 

основание  Решение № 2901-МИ на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря, 

колега.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик по тази точка е колегата Бойкинова. След 

това колегата Чаушев, и колегата Андреев. 

Колеги, аз ще ви предложа след като изчерпим тази точка, да 

включим нова точка в дневния ред, а именно: „Промени в съставите 

на общински избирателни комисии“, с докладчик колегата Ивков и 

колегата Бойкинова. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме с разглежданата точка. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-2391  от 

30.12.2015 г. ви докладвам искане за изплащане на едно дежурство и 

две  заседания  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Стражица, 

както следва. 

Дежурството се е провело на 10.12.2015 г. от двама членове с 

цел  приемане  на  писмен  сигнал  от  жителите  на  с.  Благоево, 

съответно  уведомяване  на  членовете  на  ОИК  –  Стражица,  за 

свикване  на  заседание  на  18.12.2015  г.  и  изпращане  на  писмо до 

Агенцията  по  вписванията  –  Търговски  регистър,  гр.  Велико 

Търново. Предлагам да им се изплати възнаграждение на основание 

наше Решение № 2901-МИ, т. 12., буква „а“. 

Заседание  се  е  провело  на  18.12.2015  г.  във  връзка  с 

разглеждането на този сигнал. В сигнала се твърди, че кметът на с. 

Благоево  не  отговаря  на  изискванията,  има  несъвместимост,  че  е 

ликвидатор на частна земеделска кооперация и на това заседание, те 

са взели решение да го уведомят за този сигнал и съответно той да 

вземе възражение.  На това заседание са  присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и седем членове. Предлагам да им 

се изплати възнаграждение на основание т. 3.1 от Решение  № 2901-

МИ на ЦИК.

Следващото заседание е  било на 22.12.2015 г.,  на което са 

разгледали  възражението  на  Петър  Костадинов  Петров  и 

представените от него доказателства, че е предприел мерки да бъде 

заличен като ликвидатор и са му указали в 30-дневен срок от датата 

на  решението  да  предостави  информация  –  актуално  състояние, 

какво е движението въз основа на това,  че е  подал необходимите 
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документи   в  Агенция  по  вписванията.  На  това  заседание  са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и седем 

членове.  Предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждението  на 

основание т. 3.1. от Решение  № 2901-МИ на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-2372 от 18.12.2015 г. 

ви докладвам искане за изплащане на две дежурства и две заседания 

на  общинска  избирателна  комисия  –  Севлиево.  Дежурството  се  е 

провело на 26.11.2015 г. от председателя и секретаря на комисията за 

подготовка  на  материалите  за  провеждане  на  заседание  на 

27.11.2015 г. Предлагам да им се изпрати на основание т. 12, буква 

„а“ от наше Решение  № 2901-МИ.

На заседанието на 27.11.2015 г. комисията е взела решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с. Градница. На 

това  заседание  са  присъствали  председател,  един  заместник-

председател, секретар и седем членове. Предлагам да им се изпрати 

възнаграждение на основание т. 1, буква „б“ от наше Решение  № 

2901-МИ.

И дежурство на 8.12.2015 г.  се  е провело за подготовка на 

материалите за заседанието на 9.12.2015 г. Дежурството се е провело 

от председател и секретар. Предлагам да им се изплати на основание 

т. 12, буква “а“.  

А  на  заседанието  на  9.12.2015  г.  общинската  избирателна 

комисия е разгледала постъпилата жалба от кмета на с. Градница, на 
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което  е  взела  решение  да  се  препрати  по  компетентност  на 

Централната избирателна комисия. На заседанието са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  седем  члена. 

Предлагам да им се изплати възнаграждение на основание т. 1, буква 

„б“ от Решение  № 2901-МИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви с вх. № МИ-15-2370 от 

18.12.2015 г. искане за изплащане на две заседания от общинската 

избирателна  комисия  –  Казанлък,  както  следва.  На  заседание  на 

12.11.2015  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  шест  членове,  е  взето  решение  за 

предсрочно  прекратяване  правомощията  за  избран  за  общински 

съветник. 

На  второто  заседание  на  28.11.2015  г.  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем  членове.  На 

това  заседание  общинската  избирателна  комисия  е  обявила 

следващия от листата за избран общински съветник, поради което 

предлагам да им се изплати възнаграждение на основание Решение 

№ 2901-МИ, т. 8. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който  е  съгласен  да  се  изплати  това  възнаграждение,  моля  да 

гласува. 
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Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев,  

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

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  против 

– няма.  

Предложението се приема. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-2392 от 30.12.2015 г. 

ви докладвам искане за изплащане на възнаграждение на общинска 

избирателна комисия – Сухиндол, за проведени две заседания. 

На 23.11.2015 г. се е провело заседание  на ОИК - Сухиндол, 

на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  осем  членове.  На  това  заседание  са  прекратили 

предсрочно пълномощията на общински съветник. Предлагам да им 

се  изплати  възнаграждение  на  основание т.  1,  буква  „б“  от  наше 

Решение   №  2901-МИ.  А  на  заседанието  на  2.12.2015  г.  са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и седем 

членове.  На  това  заседание  са  обявили  следващия  за  избран 

общински  съветник.  Предлагам  на  същото  основание  да  им  се 

изплати възнаграждение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който  е  съгласен  да  се  изплати  това  възнаграждение  на  ОИК  - 

Сухиндол, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма. 

Предложението се приема. 

Следващият докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми, колеги с вх. № МИ-15-2354 от 

17.12.2015 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 
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от общинска избирателна комисия – Девин, за проведени заседания 

и дежурства. 

Заседанието е проведено на 8 декември 2015 г., на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем 

членове. На това заседание са обсъждали и утвърждавали становище 

по  административно  дело  на  Административен  съд  –  Смолян. 

Предлагам да им се изплати въпросното заседание на основание т. 

12, буква „в“ от Решение  № 2901-МИ от  5.11.2015 г. на ЦИК. 

А  дежурството  е  за  9.12.2015  г.,  на  което  определен 

представител  на  общинската  избирателна  комисия  е  изготвил  и 

внесъл  становище  по  административно  дело  №  283/2015  г.  на 

9.12.2015 г. Предлагам да се изплати и дежурство за един член на 

основание Решение  № 2901-МИ от  5.11.2015 г. на ЦИК, т. 12, буква 

„б“ от държавния бюджет. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен да се изплатят възнагражденията за заседание и за 

дежурство, така както се посочи от докладчика, моля да гласува. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме със следващия докладчик – колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило с вх. № МИ-15-2350 от 17.12.2015 г. искане от общинска 

избирателна  комисия  –  Стамболово,  за  заплащане  на  проведено 

заседание  на  11.12.2015  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  осем  членове.  Заседанието  е 

проведено във връзка с взимане на становище по касационна жалба 
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против решение №  316 от 25.11.2015 г. на Административен съд – 

Хасково,  и  съответно  упълномощаване  на  колега  от  общинската 

избирателна комисия, който да представлява комисията като страна 

по  делото  по  касационната  жалба.  Предлагам  за  изплащане. 

Основанието е Решение  № 2901-МИ от  5.11.2015 г. на ЦИК, раздел 

I, т. 1 буква „ж“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега.

Коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

следващото  искане,  постъпило с  вх.  № МИ-15-3 от  4.01.2016 г.  - 

искане от ОИК – Хасково, за заплащане на две дежурства и едно 

заседание,  като  дежурствата  са  проведени  на  11.12.2015  г.  от 

председателя  на  общинската  избирателна  комисия.  Същото  е  във 

връзка  с  предаването  на  удостоверенията  на  новообявените 

общински съветници. 

Второто  -  това  е  дежурството  на  16.12.2015  г.,  пак  на 

председателя, във връзка с подготовка на заседанието на общинската 

избирателна комисия, което е проведено на 17.12.2015 г. и на което 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем 

членове.  Като  на  същото  заседание  е  заличен  избран  общински 

съветник,  поради  неполагането  на  клетва  на  заседанието  на 

общинския съвет и определянето за избран на следващия в листата 

на „Коалиция за Хасково“. 
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Основанията за дежурствата. За първото това е наше решение 

№ 2901-МИ, раздел  II, т. 12, буква „а“. За 16.12.2015 г. е Решение № 

2901-МИ, раздел II, т. 12, пак буква „а“ и за заседанието е по буква 

„б“ и „г“, т.е. заличаването и обявяването на следващия. Предлагам 

за изплащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И уважаеми колеги, докладвам ви 

последното искане, което ми е предоставено за доклад. То е от ОИК 

– Тополовград, област Хасково, с вх. № МИ-15-2 от 4.01.2016 г. В 

случая  колегите  са  изчакали  да  минат  два  месеца,  тъй  като  са 

включени дежурства и заседания от 23.11.2015 г. до 16.12.2015 г. и с 

едно искане е подадено. 

Иска  се  изплащането  на  възнаграждение  за  дежурство  за 

датите  23  и  24  ноември  2015  г.,  на  които  дати  са  дежурили 

председател, заместник-председател, секретар и член на общинската 

избирателна комисия, във връзка с искане, което ние сме направили 

с  наше  писмо  -  изх.  №  на  ЦИК  МИ-15-1863  от  05.11.2015  г.,  а 

именно това е по отношение на справка с трите имена, ЕГН, място 

на раждане и декларациите по Приложение № 63 за кандидатите за 

избрани общински съветници и кметове на община Тополовград. В 

тази връзка са проведени тези две дежурства. Едното е на 23.11.2015 

г., другото на 24.11.2015 г. Основанието за изплащане и за двете е 
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Решение  № 2901-МИ от  5.11.2015 г. на ЦИК, раздел II, т.12, буква 

„е“.

На  2.12.2015  г.  -  дежурство  на  председател  и  член  на 

общинската  избирателна  комисия,  като  в  случая  същите  са 

присъствали на заседание на Районен съд – Тополовград, във връзка 

с административно-наказателно дело по обжалване на АУАН, който 

е акт за установяване на административно нарушение по време на 

изборите.  Председателят  се  е  явил  като  актосъставител,  докато 

другият  –  членът  на  ОИК  е  бил  като  свидетел.  Във  тази  връзка 

предлагам да бъде изплатено. Основанието е Решение  № 2901-МИ 

от  5.11.2015 г. на ЦИК, раздел II, т. 12, буква „б“. 

Следващото  дежурство,  това  е  дежурството  на  4.12.2015 г. 

Тук  са  дежурили  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

член.  Същото отново е във връзка  с  подготовка и представяне на 

документи в Районен съд – Тополовград, на основание протоколно 

определение на съда от  2.12.2015 г., което явно е пак по АУАН и 

дежурството  е  дадено  от  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  член  на  общинската  избирателна  комисия.  Предлагам 

също за изплащане. 

Проведено  е  заседание  на  15.12.2015  г.,  на  което  са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и седем 

членове. Същото е проведено във връзка с приемането на становище 

относно  делата  и  на  следващо  място  -  това  е  определянето  на 

комисия, която да приеме, опише, опакова и предаде на общинската 

администрация,  определена  със  заповед  на  кмета  на  общината, 

неизползваните  отпечатани  хартиени  бюлетини  за  гласуване, 

изборни книжа във връзка с изборите и националния референдум от 

21.10.2015 г. Основанието е Решение  № 2901-МИ от  5.11.2015 г. на 

ЦИК, раздел I, т. 1, буква „и“. 

И последното дежурство - това е дежурството, което е дадено 

на  16.12.2015  г.  от  председател,  заместник-председател  и  трима 

членове.  То  е  във  връзка  със  самото  предаване  на  книжата  от 

комисията,  която е определена от ОИК – Тополовград. Предлагам 
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също  за  изплащане.  Основанието  е  Решение   №  2901-МИ  от 

5.11.2015 г. на ЦИК, раздел II, т.12, буква „г“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, приключихме и с тази точка от дневния ред. 

Преминаваме към  разглеждането на нова точка: 

8. Проекти на решения относно промени в съставите на 

общински избирателни комисии. 

Първи докладчик е колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, не обявих точката в 

срок, тъй като остана от миналото заседание и мислех, че ще бъде 

качено.  Благодаря,  че  включихте   точката,  защото   днес  няма  да 

докладвам възнагражденията, които са ми разпределени на доклад, 

но ви докладвам постъпило писмо от ОИК – Пловдив. 

С вх. № МИ-10-476 от 22.12.2015 г. е постъпило предложение 

от Иван Борисов Тотев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. 

Проектът за решение е в папката с моите инициали. Предложението 

е за попълване състава на ОИК – Пловдив. 

Както си спомняте, спешно се наложи, тъй като встъпваха на 

друга  длъжност  в  общинската  администрация,  досегашната 

председателка  на ОИК – Пловдив Деница Николова Чингарова,  и 

един  член  -  Милка  Росенова  Тодорова-Добрикова.  Сега  има 

предложение за назначаване на двама нови членове на тяхно място, 
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като досегашният член на общинската избирателна комисия Тодор 

Димитров Тодоров,  става  председател,  а  новите  двама членове  за 

които  съм  проверил,  че  всички  изискуеми  данни и  документи  са 

налице, а именно: диплома, попълнена декларация и предложението, 

ще бъдат редови членове на ОИК – Пловдив. 

Моля ви да одобрим проекта за решение, който виждате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3003-МИ/НР. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Също така, е постъпило заявление с вх. № 

МИ-10-474/17.12.2015 г. от Йонко Иванов Вангелов – упълномощен 

представител на партия „ГЕРБ“, който е заявил промени в състава на 

ОИК  –  Калояново,  област  Пловдив.  Налице  са  изискуемите 

документи.  Валентина  Атанасова  Жекова  е  подала  заявление,  че 

поради лични причини желае да бъде освободена. И на нейно място 

е взето решение да бъде предложена Жана Добрева Петрова, която 

отговаря на изискванията на  Изборния кодекс. Приложено е копие 

от дипломата за завършено висше образование, декларациите и ви 

предлагам проект за  решение, с което да освободим като член на 

ОИК – Калояново, област Пловдив, Валентина Атанасова Жекова, и 

да анулираме издаденото й удостоверение. И да назначим на нейно 

място за член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Жана Добрева 

Петрова. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3004-МИ/НР. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само ви моля, ако искате, в т. „Разни“ да 

ви запозная с развитието по случая „Хисаря“. Имаме и становище с 

колегата Матева – като втори докладчик й е разпределено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  ще 

бъдете включени в точките от дневния ред. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

колегата Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-8  от 

05.01.2016 г.  е постъпило  писмо по електронната поща на ЦИК с 

искания  за  промени  в  състава  на  ОИК  –  Стражица,   като  в 

електронното писмо изрично е написано, че документите ще бъдат 

изпратени на хартиен носител в Централната избирателна комисия. 

Към  писмото  са  приложени:  предложение  от  Детелина 

Кирилова  Борисова  –  общински  координатор  на  ПП  „ГЕРБ“  – 

Стражица; молба от Даниела Михайлова Цанева да бъде освободена 

като член на ОИК – Стражица; и съответно диплома и декларация по 

чл.  81 във връзка  с  чл.  65,  ал.  1  и чл.  66 от Изборния кодекс на 

новото  лице,  което  се  предлага  -  Светла  Илиева  Панева,  2  бр. 

пълномощни. 

Поради което ви предлагам да освободим като член на ОИК – 

Стражица,  област Велико Търново, Даниела Михайлова Цанева, и 
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съответно  да  се  анулира  издаденото  й  удостоверение.  И  да  се 

назначи за член на ОИК – Стражица, област Велико Търново, Светла 

Илиева Панева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3005-МИ/НР. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

5. Доклади по жалби и сигнали. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх.  № МИ-23-62 от 23 декември 

2015 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е 

постъпил  сигнал  за  непочистени  предизборни  плакати.  Има  и 

приложен  снимков  материал.  Колеги,  сигналът  по  електронната 

поща е изпратен от председателя на Местен обществен съвет в с. 

Бъзън, област Русе. 

Аз ви предлагам да го изпратим на кмета на община Русе, тъй 

като  премахването  на  агитационни  материали  е  в  неговата 

компетентност. Да си извършат проверка и ако по този сигнал  има 

основание  за  налагане  на  някаква  санкция,  това  да  го  прецени 

кметът като компетентен орган. (Реплики.)

Да,  съгласна  съм  да  бъде  с  копие  до  господин  Ахмед  – 

председател на Местен обществен съвет – Бъзън. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, чухте предложението на колегата докладчик.

Коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  моята  папка  от  предното 

заседание е качен сигналът. Аз го докладвах на предното заседание. 

Сигналът е с вх. № МИ-15-2377 от 21.12.2015 г. от адвокат Божкова, 

която  е  член  на  общинската  избирателна  комисия  –  Дупница. 

Сигналът е до председателя на ЦИК, с копие до омбудсмана. Тогава 

ми трябваше време да се запозная. 

По  принцип  адвокат  Божкова  като  член  на  общинската 

избирателна комисия ни сигнализира за председателя и секретаря, е 

в същото време, освен че са членове на ОИК, те и на граждански 

договор извършват юридическа дейност в община Дупница. По мое 

мнение  тук  нямаме  нарушение  на  Изборния  кодекс,  както  смята 

лицето подало сигнала. 

Но тъй като в сигнала се твърдят и много други неща, които 

са  свързани  с  работата,  с  дейността  на  общинската  избирателна 

комисия – Дупница, а именно, че се вземат решения еднолично от 

председателя  и  от  секретаря;  налагат  се  на  членове,  които  не  са 

присъствали. Има прекомерно завишени разноски по дело, което са 

имали – 800 лв. са одобрили. Не са допуснали обжалване на решение 

за с. Дяково в Административния съд; че има основателни съмнения 
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за  реално  изхарчените  по  предназначение  средства,  отпуснати  от 

ЦИК;  че  ОИК  –  Дупница  не  е   приключила  своята  работа  към 

момента  и  не  е  предала  документацията;  че  не  са  им  изплатени 

дневни и пътни за служебни пътувания на членовете на общинската 

избирателна комисия; че тъй като те са имали в Административния 

съд – Кюстендил, шест дела, многократно са се събирали, но тези 

заседания  на  ОИК не  са  били обективирани в  протоколи,  поради 

което  не  са  изпратени  до  ЦИК  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения…

Затова  аз  мисля,  че  поне  в  тази  част,  която  се  отнася  за 

дейността  на  общинската  избирателна  комисия,  ние  трябва  да 

обърнем внимание. Като в случая моето предложение е, а вие ще 

кажете дали така да процедираме, да изпратим този сигнал до ОИК – 

Дупница за становище. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  предложение,  т.е.  аз  се 

съгласявам да го  изпратим,  но не  просто да го  изпратим,  а  да го 

изпратим до ОИК – Дупница за становище както на ОИК – Дупница, 

така  и  на  председателя,  и  на  секретаря,  които  са  заинтересувани 

лица.  Тоест,  тяхното  поведение  се  обсъжда  в  сигнала  от  член  на 

общинската избирателна комисия. 

Отделно от това да изпратим – може и в същото писмо – и на 

адвокат  Божкова – член на ОИК – Дупница,  която се  оплаква от 

колегите си, съответно да й укажем да представи доказателства, ако 

са налице такива и ако тя има, за твърдените от нея обстоятелства в 

сигнала. 

След това ние да разгледаме обстойно преписката, доколкото 

ние сме органът, който е компетентен да вземе отношение дали има 

несъвместимост. Затова става въпрос тук, или няма. Или има данни 

за  налагане  на  някакво  наказание  на  въпросните  членове  на 

общинската избирателна комисия в Дупница. 
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Предлагам  да  изпратим  писмо  до  ОИК  –  Дупница  но  и  с 

указания  както  до  подалата  сигнала  да  представи,  ако  са  налице, 

доказателства за твърдените обстоятелства, така и за становище по 

сигнала на заинтересуваните лица и на ОИК – Дупница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  не  решаваме  този 

въпрос днеска, а на следващо заседание. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега 

Сидерова, вие предлагате отлагане? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да ни качите този сигнал с 

приложенията в мрежата и да го разискваме другия вторник? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Качен е. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Хубаво, нека да го разискваме другия 

вторник. Той е качен, но когато пишеш две хронограми, 40 писма и 

още  няколко,  няма  как  и  всичко  това  да  прегледаш.  Трябва  да 

обсъдим  въпроса,  за  да  не  стане  вместо  да  изпишем  вежди,  да 

извадим очи. От един може би конфликт между две личности, да 

направим конфликт в цялата комисия. Нека да го прегледаме. Нали 

Таня  ни  го  докладва  сега  подробно  и  просто  да  го  обмислим,  а 

следващия  път  да  решим.  Също  да  прецизираме  какво  точно  да 

искаме от комисията.  Защото част от въпросите според мен не са 

свързани с лоша работа на председател и секретар. Примерно, защо 

още не са изплатени възнаграждения, защо не са им изплатени пътни 

и дневни. Това не е лоша работа на председателя на комисията, но в 

сигнала е  насочено всичко срещу определена личност. Поради тази 

причина ви моля да го решим на другото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, по процедура това е предложение за отлагане. 

Колеги, който е съгласен с отлагане разглеждането на този 

сигнал, моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Колеги, моля да се запознаете със сигнала, който е качен в 

мрежата за предходното ни заседание на 5 януари 2016 г. в папката 

на колегата Цанева. 

За отрицателен вот, заповядайте. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  гласувах  против,  защото  ние  не 

взимаме никакво решение. От друга страна, аз не виждам как бихме 

могли  да  навредим  на  микроклимата  в  общинската  избирателна 

комисия – Дупница. Очевидно е, че той не е много добър между тия 

личности. 

От  трета  страна,  нашите  заседания  все  пак  се  излъчват 

публично и това не е  нещо тайно, което ние трябва едва ли не да 

преценяваме много внимателно затова как да действаме. От друга 

страна сме сезирани със сигнал, по който трябва да вземем мерки. За 

да вземем мерки, трябва да си изясним фактическите обстоятелства 

и да си формираме убеждение дали има нарушение или не. Затова 

според мен трябваше да се гласуват и предишните предложения. Не 

зная как е по правилника сега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Първо се гласува 

процедура за отлагане. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

отложихме. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходното 

заседание ви докладвах подробно определението, което постъпи от 

Административния съд – гр.  Хасково,   във връзка  с  прекратеното 

производство по дело № 628 по описа за 2015 г. във връзка с жалба 
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на Стефан Димитров Димитров от гр.  Димитровград,  който е  бил 

избран за общински съветник, но не е успял поради служебната си 

ангажираност,  да  присъства  на  първото  заседание  на  Общинския 

съвет,  което  е  било  насрочено.  Във  връзка  с  това  въз  основа  на 

писмо,  което  председателят  на  общинския  съвет  е  изпратил  до 

общинската избирателна комисия, тя е заличила избрания общински 

съветник и на негово място е обявила за избран следващия в листата 

от Коалиция „Да, за Димитровград“, като съответно той е обжалвал 

това решение № 357 от 16.11.2015 г. пред Централната избирателна 

комисия. 
Жалбата  беше  докладвана  и  в  предходни  заседания.  Въз 

основа на тази жалба Централната избирателна комисия взе решение 
същата  да  бъде  препратена  до  Административен  съд  –  Хасково, 
който  съд  с  разпореждане  в  закрито  заседание  от  23.11.2015  г., 
отказа да образува административно дело и да разгледа жалбата по 
същество. 

Въз  основа  на  това  разпореждане  Централната  избирателна 
комисия  прие  решение,  с  което  обжалва  разпореждането  на 
Административен  съд  –  Хасково,  и  Върховният  административен 
съд  с  определение  и  обявил  нищожността  на  оспореното 
разпореждане и го е върнал на Административен съд – Хасково, с 
указания да образува делото и да се произнесе с определение или 
разпореждане, което обаче да бъде мотивирано. Във връзка с това е 
и  това  определение  от  21.12.2015  г.,  с  което  се  прекратява 
производството  и  се  връща  като  административна  преписка  на 
Централната избирателна комисия за произнасяне по реда на чл. 88, 
ал. 1 от Изборния кодекс.

С оглед пълнота на изложените така от мене факти, в моята 
папка от днешното заседание са качени и жалбата – вх. № МИ-15-
1979  от  18.11.2015  г.,  която  ни  е  препратена  от  ОИК  – 
Димитровград,  жалбата  на  Стефан  Димитров  Димитров,  заедно  с 
приложените към нея: писмо, изпратено от Димитров до заместник-
областния  управител  на  област  Хасково,  както  и  писмото  от 
председателя на общинския съвет – Димитровград, до общинската 
избирателна комисия – Димитровград, протокол № 51 от 16.11.2015 
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г.  за  проведеното  заседание,  когато  е  взето  решение  № 357,  към 
което  е  приложено  и  особеното  мнение  на  един  от  членовете  на 
общинската  избирателна  комисия,  който  е  гласувал  против 
заличаването  на  Димитров  като  избран  общински  съветник  и 
обявяването за избран на следващия в листата. 

Към преписката още при първото докладване присъединихме 
и  пристигналата  с  вх.  №  МИ-11-144  от  19.11.2015  г.   протестна 
декларация,  която  е  адресирана  до  Централната  избирателна 
комисия,  и  в  която  избрани  общински съветници  и  кандидати  за 
общински съветници и кметове от коалицията, са се подписали и са 
ни сезирали, ако може да приемем като сигнал това, за неправилното 
и  незаконосъобразно  заличаване  от  ОИК  –  Димитровград,   на 
Стефан Димитров като избран общински съветник. 

Аз съм подготвил въз основа на протоколното решение, което 
приехме в предходното заседание  проект на решение, с което да 
приемем  за  основателна  жалбата  на  Стефан  Димитров.  И 
основавайки  се  на  факта,  че  Административният  съд  в  своите 
мотиви на  определението приема,  че  в случая не става  въпрос  за 
предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник, а 
за  процедура,  която  не  е  уредена  в  рамките  на  ЗМСМА,  и 
следователно  следва  да  се  произнесе  като  контролен  орган  по 
законосъобразност  Централната  избирателна  комисия,  съм 
подготвил  проект,  с  който  да  отменим   като  незаконосъобразно 
решение № 357 от 16.11.2015 г. на общинската избирателна комисия 
– Димитровград.  Проектът за  решение ще видите,  че  е  малко по-
подробен  и  по-дълъг,  но  в  проекта  на  решението  съм  счел,  че  е 
необходимо да се изложат всички данни от фактическа страна, както 
и  да  се  обоснове  произнасянето  ни  с  оглед  и  становището  на 
Административния съд – Хасково. 

Моля  да  се  запознаете  с  проекта  и  да  го  подложим  на 
обсъждане и съответно на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
Колеги, време за запознаване от тези, които не са се запознали. 
Заповядайте, колега Цачев. 
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  гледайки  проекта  на  решението, 

който  е  изготвен,  не  считам,  че  той  кореспондира  в  цялост  с 
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цитираното определение № 13787 от 16.12.2015 г. на Върховния съд, 
тъй като, четейки определението, всъщност съдът казва, че в това 
разпореждане на  Административния съд – Хасково, не е   посочено 
името на съдията, който го е постановил; разпореждането е написано 
на бланката на бланката на ЦИК; не е ясно кой го е постановил – 
дали  това  е  съдия,  дали  това  е  лице  от  канцеларията,  друго 
длъжностно лице, включително и мотиви. 

Стъпвайки  на  това,  че  е  нямало  само  мотиви  и  затова, 
разбираш ли, е върнато и въз основа на това това разпореждане на 
административния  съд  е  нищожно,  това  нее  достатъчно.  Тази 
нищожност следва не само заради мотивите, които евентуално няма 
и за  които мотиви всъщност Върховният съд абсолютно нищо не 
казва.  Върховният съд го връща затова че не е спазена  формата, 
чисто процесуалната и редът, по който е следвало да се произнесе 
административният съд. 

От  друга  страна,  по  същество  си  мисля,  че  всъщност 
общинската  избирателна  комисия  правилно  се  е  произнесла  със 
своето решение и то не подлежи на отмяна. Тази отмяна не следва 
ние да я правим, а  според мене административният съд, тъй като тя 
не е дописала, както се твърди и се цитира в проекта на решение 
законът.  Тя е стъпила на  решението на Централната избирателна 
комисия,  което  ние  сме  приели  на  3.11.2015  г.  под  №  2884-МИ, 
което решение, състоящо се от четири точки, три от които касаят 
общинските  съветници.  В  които  точки  ние  казваме,  че  общински 
съветник,  който  не   присъства,  следва  да  заяви  писмено  пред 
общинската  избирателна  комисия.  Не  присъства  за  полагането  на 
клетва, няма възможност. Това не е заявено от съответния общински 
съветник. 

След  това  ние  казваме  в  своето  решение,  което  не  е 
обжалвано, а е влязло в сила като административен акт. Ние казваме, 
че за такъв общински съветник,  който  не е заявил писмено, че е 
възпрепятстван, не възникват неговите пълномощия като общински 
съветник. 

И  на  последно  място  казваме,  че   общинската  избирателна 
комисия  в  тези  случаи  обявява  за  избран  за  общински  съветник 
следващия от листата общински съветник. 
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Общинската  избирателна  комисия  се  е  позовала  на  това 
решение, изпълнявайки това решение, което е влязло в сила и което 
всъщност затова е прието. Предвид което по същество не считам, че 
тяхното решение е незаконосъобразно. 

И  на  последно  място  да  кажа  за  това  което  ние  казваме  в 
проекта и цитираме като основание ние да се произнесем по тази 
жалба и във връзка с разпореждането и прекратяването на делото от 
Административния съд, считам, че не сме ние органът, както и да го 
е казал съдът с неговите мотиви. 

Всъщност неговите мотиви са два. Единият мотив на съда е, че 
общинската избирателна комисия пише в края на решението си, че 
неговото решение подлежи на обжалване пред ЦИК. Това е единият 
мотив.  Вторият  мотив  на  съда  е,  че  пред  административния  съд 
подлежат на обжалване само решенията, визирани в чл. 459, ал. 1 от 
Изборния кодекс.  И това е другият мотив на съда. Всъщност тези 
решения  на  общинската  избирателна  комисия,  които  са  извън 
изборните резултати, каквото е това решение в конкретния случай, 
прието – правилно или неправилно, по реда на чл. 30 от ЗМСМА. В 
ал.  8 на същия закон е записано,  че тези решения подлежат пред 
съответния административен съд. 

И в този смисъл тази преписка следва да бъде прекратена при 
нас, да бъде изпратена на Административния съд – Хасково,  и той 
да се произнесе по нейното същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Това  беше  изказване.  Виждам,  че  има  реплики  към 

изказването. Първа за реплика вдигна ръка колегата Златарева. 
МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  не  съм 

присъствала на  предишните обсъждания, но считам категорично, че 
законът в лицето на чл.  30 от ЗМСМА, е доста ясен. И наистина, 
това не е предсрочно прекратяване на пълномощията на  общински 
съветник,  а просто невъзникнали пълномощия. Така че чл.  30 със 
съответното препращане при обжалване пред административен съд 
не се отнася за този случай. Четох две решения на административен 
съд  по  две  различни  преписки.  Твърде  ясно  е  казано  защо 
неполагането на клетва и съответно призоваването на следващия в 
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листата  общински  съветник  решение  на  общинска  избирателна 
комисия не се обжалва пред административния съд. 

Освен  това  едно  от  решенията  на  административния  съд  е 
обжалвано  и  Върховният  административен  съд  потвърждава 
изводите на административния съд. Изрично, много ясно в ЗМСМА 
е  казано,  че  пълномощията  на  общински  съветник  възникват  от 
полагане  на  клетва.  И  следващите  точки  са:  пълномощията  се 
прекратяват  .  1,  2,   3,  4…  Така  че  ние  не  можем  изобщо  да 
обсъждаме, че това не подлежи на обжалване пред нас.

Ще  кажете:  къде  го  пише  в  Изборния  кодекс?   Ние 
многократно  сме  казвали,  че  Изборният  кодекс  ни  нарежда,  ни 
внушава,  ни определя  общо контрол върху дейността  на ОИК.  Е, 
именно в този общ контрол се включва и това дали правилно или 
неправилно  са  призовали  следващия  в  листата  като  общински 
съветник  при  неполагане  на  клетва  и  изясняване  на  ситуацията 
около това защо този човек не е положил клетвата в първата дата. 

Не  мисля,  че  всеки  закон  трябва  подробно  да  описва 
правомощията на определен орган. А напротив, има един принцип, 
че  това  което  изрично  не  е  посочено  –  виждате,  че  в  ЗМСМА 
изрично  са  посочени  случаите,  в  които  решения  на  общинската 
избирателна  комисия  се  обжалват  пред  административен  съд. 
Означава,  че  всички  останали  непосочени  –  дори  по  една  такава 
проста логика, следва да не се обжалват пред административен съд. 
Но  тук,  в  случая  е  много  ясно.  Просто  пълномощията  не  са 
възникнали. Поради тази причина чл. 30 не се отнася до случая. 

Това е моето мнение относно компетентността на ЦИК. 
Втората  ми  реплика  срещу  изказването  преди  това  е,  че 

законът не може да се дерогира от решение на ЦИК. Този човек, 
който  обжалва,  всъщност  е  съобщил,  уведомил  е  не  общинската 
комисия, а областната администрация, че няма да присъства. Така че 
ние не можем да абсолютизираме едно решение, в което сме казали 
–  в  което  ние  малко  повече  понякога  казваме,  че  понеже  не  е 
уведомил ОИК, а е уведомил областната администрация, видите ли, 
той край, той никога не може да стане общински съветник.

Това е моето мнение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Това  беше  реплика.  За  втора  реплика  –  колегата  Ивков,  за 
трета реплика – колегата Андреев.

 Заповядайте, колега Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Реплика  към  изказването  на   колегата 

Цачев.  Присъединявам  се  към  изказаните  аргументи  от  колегата 
Златарева. 

Отделно от това, аз така и не можах да разбера в просторното 
изказване какво точно се предлага. Не се харесва проектът  - защо? 
Защото според мен имаме един от най-добрите проекти за решение, 
изписан  подробно  и  с  много  ясна  мисъл  и  излагане  на  фактите. 
Също  така  много  правилно  привеждане  на  обстоятелствата  към 
правната норма. И не разбрах кое се спори. 

Ако се спори дали ние трябва да се произнасяме,  то колега 
Цачев, ние вече взехме решение на предходното си заседание да се 
произнесем  по  същество.  А  и  правилно  ни  беше  решението  – 
правилно  или  неправилно,  няма  значение,  защото  съдът  ни  е 
повелил  така.  И  тъй  като  определението  на  съда  не  подлежи  на 
обжалване – вече беше влязло в сила. Така че този въпрос е изяснен 
на предходното заседание – дали трябва да се произнасяме, ако това 
е  спорът.  А  по  същество  аз  не  разбрах  аргументи  против 
предложения ни проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И трета реплика. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изцяло  се  присъединявам  към 

казаното от колегата Златарева и от колегата Ивков, но аз исках само 
да  въведа  като реплика едно уточнение към казаното от  колегата 
Цачев. 

Първо,  Върховният  административен  съд  в  своето 
определение  не  мога  да  се  съглася,  че  не  казва  това,  което  е 
посочено  в  проекта.  А  именно,  той,  обръщайки  се  към 
Административен  съд  –  Хасково,  е  следвало  да  постанови 
определение  или  разпореждане,  като  изложи  собствени  мотиви 
относно искането, с което е сезиран. Това е основанието . Той не е 
изложил мотиви. Той няма съдебен акт. Това е първото. 

Второто, което е. Бих искал да кажа, че Административният 
съд – Хасково, в своето определение в последния си абзац посочва, 
че  за  пълнота  в  случая…  -  това,  което  Златарева  каза.  В  случая 
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нямаме  възникнали  пълномощия,   които  предсрочно  да  се 
прекратяват. И във връзка с това възникването на пълномощията е с 
полагането  на  клетва.  В  случая  точно  Централната  избирателна 
комисия следва да се произнесе, тъй като не са възникнали такива 
пълномощия. 

И на трето място, нека да не забравяме, че нашето Решение № 
2884-МИ, което е адресирано към всички заинтересувани страни и 
най-вече  към  кандидатите  и  избраните  общински  съветници,  е 
прието  на  3-ти.  Датата,  на  която  Стефан  Димитров  е  подал 
заявлението,  и е публикувано на 4-ти,  т.е.  не е имало как Стефан 
Димитров да се запознае за заседанието на общинския съвет на  5-ти, 
че той следва да подаде до общинската избирателна комисия. 

И на последно място искам все пак да отбележа и факта, че в 
писмото, което  е изпратено от председателя на общинския съвет, не 
се казва да бъде обявен следващият. В него текстът на председателя 
на общинския съвет е да се посочи дали ще има общински съветник 
от Коалиция „За Димитровград“, който да се яви и да положи клетва. 
Това означава, че това може да бъде както Стефан Димитров, който 
правилно е трябвало да бъде поканен, за да положи клетва преди 
заседанието,  така и – ако той съответно не се яви, тогава вече да 
бъде определен следващият в листата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Има ли четвърта реплика към колегата Цачев? – Заповядайте. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отделно от това по същество, за да се 

правят  тези  предложения,  се  стъпва  на  едно  неизпълнение  на 
задължение  от  страна  на  орган  на  държавната  власт, 
разсредоточената държавна власт областен управител, който е бил 
длъжен  да  препрати  неправилно  адресираното  до  него  искане. 
Доколко  то  е  неправилно,  е  друг  въпрос,  тъй  като  той  е 
организаторът на първата сесия на ново избрания общински съвет. 
Той трябва да свика тази сесия и пред него да се положи клетва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колега Цачев, ще ползвате ли дуплика? – Не. 
Следващ  по  ред  заявен  за  изказване  беше  колегата  Ивков. 

Заповядайте. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  с  оглед  репликите,  към  които  се 
присъединявам, включително и последните два аргумента, изложени 
от колегата Сидерова, искам да кажа, че изцяло подкрепям проекта 
за решение, доколкото решението е не просто незаконосъобразно. С 
това решение се подменя вотът на избирателя от нашите колеги от 
общинската избирателна комисия, без да видя нито едно основание 
и правен аргумент това да се стори. Това според мене е крещящо 
нарушение на закона, имплицирано в това решение. Това е избран от 
народа за общински съветник, за представител човек, който в срок 
си  е  подал  заявление;  който  е  спазил  стъпка  по  стъпка  всички 
изисквания  на закона;  който е  разполагал с  правото да  се  яви на 
второто  заседание  по  закон.  Предупредил  е  органа,  който  е  най-
близко  до  нормалната  мисъл,  а  именно  този,  който  организира  и 
свиква събранието. 

Последващо е нашето решение, с което казваме, че друг орган 
трябва  да  се  уведоми –  правилно или не.  Но дори и  да  не  беше 
последващо, пак е длъжен да го препрати. Да не повтарям Сидерова. 
Така че  аз  изцяло подкрепям във всички негови части проекта  за 
решение, предложен от докладчика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега 
Ивков. 

Реплики към колегата Ивков? 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Допълнение под формата на реплика. 
Нека   да  погледнем  датите  на  втората  сесия,  която  е  на 

26.11.2015  г.  и  датата  на  решението,  което  отменяме,  която  е 
16.11.2015  г.  И  все  пак  да  прочетем  ЗМСМА,  който  казва,  че 
общинският съветник може да подпише клетвен лист до следващата 
сесия. Това решение е незаконосъобразно по тази причина - датите 
на двете действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? 
За следващо изказване – колегата Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  за  мен  остава  неизяснена 

фактическата обстановка, а именно точно на коя дата той е подал 
това  уведомително  писмо.  Той  твърди,  че  е  подал  писмо  д 
областната  управа,  обаче  във  второто  си  писмо  казва:  изходящ 
номер на уведомително писмо общински съвет… Тоест, той е подал 

56



уведомителното  си  писмо  чрез  общинския  съвет,  на  което  има 
изходящ   номер  от  3.11.2015  г.,  но  няма  дата  на  получаване  от 
областния управител. Затова той праща второ писмо, в което казва: 
Изходящият  номер  на  уведомителното  ми  писмо  е   ОбС  10  от 
3.11.2015 г., като с цел навременното му пристигане до вас, то ви е 
изпратено на факс. 

И вече нямаме обратна връзка от областния управител, нито 
входящ номер там кога е пристигнало, нито отговор на това писмо, 
за да се разбере наистина областният управител дали е получил това 
уведомително  писмо,  изпратено  чрез  общинския  съвет  в  това  му 
качество, като председател на общинския съвет. 

Сега погледнах и копията при колегата Андреев. И на двете 
писма до областния управител – абсолютно нечетливо, няма никакъв 
входящ номер. Поради което остава неизяснен фактът дали той на 
3.11.2015 г. е подал това уведомително писмо, поради което правя 
предложение  да  изискаме  от  областния  управител,  както  и  от 
жалбоподателя в оригинал документите, за да видим датите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
По  същество  вашето  предложение  е  да  отложим  сега  и  да 

изискаме документите? 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Точно  така  –  или  четливи  копия. 

Колеги, запознайте се с копията. Там няма нито дата, нито година. 
Абсолютно зацапани. Най-малко може да отиде в съда, а няма как 
при нечетливи документи ние безспорно да приемем, както пише в 
проекта,  че  той  е  уведомил  на  3.11.2015  г.  Просто  няма  такива 
доказателства. А и той самият във второто си писмо не навежда на 
този довод,  като казва:  изходящият номер ми е на 3.1.2015 г.,  но 
нямам входящ номер  от   областния,  нямам и  обратно   писмо по 
факса кога го е получил. Така че това няма как да бъде изяснено. 
(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Изказването  на 
колегата Бойкинова, колеги, е в две части - изказване и процедура. 
Преди  да  отидем  към  процедурата,  има  право  на  реплики  към 
изказването. 

Заповядайте, колега Андреев, за реплика. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз мисля, че колегата Бойкинова 
успя да се запознае, защото още повече, аз й дадох и разпечатания 
носител,  и  на  него  –  тъй  като  той  е  бил  председател  на  стария 
общински съвет и до полагането на клетва, както казва колегата,  за 
неговия изходящ номер е много четлива датата 3.11.2015 г. Датата 
на подаване е датата на уведомяване, а не датата на получаване. Не е 
датата на получаване – няма такова нещо. Той би могъл въобще да 
не иска да го получи, ако трябва да кажем. 

Във  връзка  с  това  считам,  че  няма  основания  въобще  за 
отлагане, тъй като считам, че случаят е изяснен изцяло и би следвало 
да се произнесем с решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Това беше една реплика. Друга реплика? – Не виждам. 
Ще ползвате ли дуплика, колега? 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  уточнявам,  че  това  е 

изходящият  номер  от  общинския  съвет,  но  ние  нямаме  входящ 
номер в областния управител, за да твърдим, че той си е изпълнил 
задълженията. (Реплики.) 

Само че в съда важи номерът за срока. Номерът в съда, а не 
кога изхожда от ЦИК. 

ОБАЖДАТ СЕ:  Не е вярно. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Е, как да не е вярно? 
Колеги, кой е срокът? Датата на постъпване в ЦИК. В съда ли 

срока спазваме или кога от нас може да е изходило?.... (Реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 

внимание и за тишина. 
Колеги,  сега  единственото  преди  да  подложа  на  гласуване 

процедурното предложение, е евентуално обратна процедура. 
Заповядайте. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  моето  предложение  е  обратна 

процедура на предложението на колегата Бойкинова, защото считам, 
че нейното предложение с искането да отложим обсъждането, за да 
бъдат изискани четливи документи, е неотносимо. Не е важно дали и 
кога точно е получено от областния управител уведомлението  от 
общинския  съветник.  Защото  както  каза  колегата  Сидерова, 
второто заседание на общинския съвет е било на 27 ноември 2015 г., 
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а  много  преди  него  е  решението  на   общинската  избирателна 
комисия, с което са прекратени пълномощията. 

Съгласно ЗМСМА – чл. 23, ал. 2, когато общинският съветник 
да  възпрепятстван  при  полагането  на  клетва,  той  полага  клетва 
преди  началото  на  следващото  заседание.  Тоест,  общинската 
избирателна  комисия  е  била  длъжна  да  уведоми  този  човек,  да 
попита има ли основание, ще положи ли клетва на второто заседание 
или преди второто заседание и едва тогава да обяви следващия за 
избран.  И няма  никакво  значение  той  дали  и  до  кого е  изпратил 
уведомлението, че няма да присъства на първото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, реплика в частта на изказването. Заповядайте. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Имам реплика.  Той твърди,  че  го  е 

подал чрез общинския съвет. И същият този общински съвет праща 
писмо  до  общинската  избирателна  комисия,  от  което  следва,  че 
общинският съвет също би следвало да бъде уведомен за…

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не е вярно. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Как да не е вярно? Процедурата е чрез 

…. (Реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

възможност,  когато репликата е от  един колега към друг колега, 
дупликата да бъде от другия колега? – Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  дупликата  ми  към  колегата 
Бойкинова  се  състои  в  следното.  Както  казах  и  повтарям:  няма 
никакво  значение  дали  е  подадено  заявление  от  този  общински 
съветник, до кого и чрез кого е подадено и до кого е изпратено. Дори 
и да не е подадено, преди второто заседание на общинския съвет, 
общинската избирателна комисия за да се произнесе,  е длъжна да 
попита този общински съветник, който е избран, както каза колегата 
Ивков от народа и ние нямаме съмнение в това, ще положи клетва 
или  няма  да  положи клетва.  В  този  времеви  отрязък  общинската 
избирателна  комисия  не  може  да  се  произнася  като  обявява  за 
избран  следващия,  преди  да  знае   волеизявлението  на  избрания 
общински съветник: поради какви причини не е положил клетва и 
ще  положи ли  такава…  Така  че  това  обстоятелство  е  абсолютно 
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ирелевантно за спора и за решаването в момента. Затова предлагам 
да не се отлага гласуването по проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
процедурното предложение, което постъпи от колегата Бойкинова, е 
да се отложи и да се изиска цялата преписка в оригинал. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  4  (Емануил  Христов,  

Румен Цачев,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова),  против –  13 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).  

Колеги, не се прие това предложение. 

Продължаваме с  разискванията.  Има ли някой друг колега, 

който желае да вземе отношение? – Не виждам. 

Колеги,  в  залата  не  постъпи  предложение  за  промяна  в 

проекта с друг диспозитив. Чух много изказвания, но не чух такова 

предложение. Има ли? – няма. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  4  (Емануил  Христов,  Румен 

Цачев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова).  

Колеги, това е Решение № 3006-МИ. 

За отрицателен вот, колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Гласувах против, защото считам, че 

решението на  общинската избирателна комисия в т.  1,  с  която го 

заличава от листата, е нищожно. Не е незаконосъобразно, както ние 

постановихме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

6. Доклади по преписки от съдилища и прокуратури; и по 

актове за установяване на административни нарушения.  

Колегата Матева е първа. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, в папка 

с моите инициали има подготвени две писма, които са в отговор на 

искания, отправени до нас - от Софийски районен съд и от Софийска 

градска прокуратура. 

Първото е по искане на Софийски районен съд с вх. № ЕП-

08-1 от 4 януари 2016 г. То е въз основа на протоколно определение 

на  Софийски районен  съд,  Наказателно  отделение,  трети   състав, 

административен характер дело № 8091/2015 г.  Съдът е постановил, 

че  следва  да  им  изпратим  копия  от  представени  от  Коалиция 

„Националистически  партии  на  България“,  във  връзка  с 

регистрацията им за участие в изборите за Европейски парламент: 

заявление, подадено за регистрация в ЦИК, решение за създаване на 

коалицията,  лицето,  което  отговаря  за  приходите  и  разходите, 

удостоверение  от  Софийски  градски  съд  за  регистрация  на  двете 

партии, които участват в коалицията, както и списъкът, съдържащ 

имената,  ЕГН-то  и  подписите  на  4101  избиратели,  въз  основа  на 

решението, с което сме ги регистрирали. 

Аз  ви  предлагам  проект  за  писмо,  в  който  уведомяваме 

Софийски  районен  съд,  че  им  изпращаме  изисканите  от  тях 

документи. Като в допълнение към  текста, който ви е предложен, да 

допълним,  че   списъкът,  който  се  изисква,  го  представяме  на 

електронен  носител,  а  списъкът  в  оригинал  се  съхранява  в 

Централната  избирателна  комисия  и  при  необходимост  можем да 

осигурим достъп за проверка на този списък от назначено от съда 

вещо лице – така, както правим във всички останали случаи, когато 

ни се изисква списъкът в оригинал. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен с предложението, което госпожа Матева направи, 

моля да гласува. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  другото писмо е в отговор на 

писмо от Софийска градска прокуратура, което е с вх. № МИ-09-1 от 

4  януари  2016  г.  С  това  писмо  Следствен  отдел  при  Софийска 

градска прокуратура по досъдебно производство, което е цитирано, 

ни изисква да изпратим решение № 2833 от 25 октомври 2015 г., с 

което  сме  дали  разрешение  за  привличане  като  обвиняем  по 

досъдебно  производство  на  Нирлюфер  Хамди  Хаджиибрямоглу, 

така  че  аз  съм  описала,  че  представяме  заверен  препис  от  това 

решение. 

Като  следващо,  което  изискват  от  нас,  е  да  предоставим 

информация за лицето Турхан Билял Хаджиибрямоглу - с посочено 

ЕГН и посочен адрес, дали е бил кандидат за кмет или общински 

съветник в община Търговище и ако е бил, от листата на коя партия 

и с кой номер бюлетина. 

Аз извърших проверка в интернет страницата на общинската 

избирателна комисия – Търговище, доколкото от нас се изисква само 

информация,  а  не  заверени  документи,  които  могат  да  бъдат 

предоставени  само  от  общинската  избирателна  комисия.  От 

извършената  от  мен  проверка  констатирах,  че  лицето  е  било 

кандидат за общински съветник в община Търговище, регистриран 

от  общинската  избирателна  комисия  -  Търговище,  от  листата  на 

политическа партия „ГЕРБ“, която е била с номер 13 в бюлетината. 

Лицето е избран за общински съветник и обявен с решение № 434 на 
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26  октомври  2015  г.,  което  е  поправено  с  решение  № 436  от  26 

октомври 2016 г. на общинската избирателна комисия - Търговище. 

Така че, ви предлагам този отговор да изпратим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен с отговора, предложен от госпожа Матева, моля да 

гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  

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

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващият  докладчик  по  жалби  и  сигнали  е  госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-22-474  от 

21.12.2015 г. е постъпило уведомление до Централната избирателна 

комисия,  с  което  Михаил  Петков  Балъсков  ни  уведомява,  че  с 

договор  за  прехвърляне  на  вземане  от  11.12.2015  г.  -  цитира 

вземането си, което има към Централната избирателна комисия,  на 

Полина  Сашева.  Прилага  изпълнителен  лист,  с  което  е  осъдена 

Централната  избирателна  комисия  да  му  заплати  разноски  по 

административно дело № 908 в размер на 300 лв. Производството е 

било  между  него  и  общинската  избирателна  комисия  по  повод 

обжалване на изборни резултати,  но Административният съд ни е 

осъдил нас за разноски, като е приел, че ние сме… (Реплики.)

Да, но за последващо одобрение. Имаме и  за изпълнение – 

сега го докладвам. 

Ние сме подали молба за отмяна, както вече имахме и едно 

дело от миналата година. Даже делото е насрочено за 27 януари 2016 

г. - отмяна на влязло в сила решение, защото ние не сме страна по 

това производство.  Отнася се за общинска избирателна комисия - 

Плевен.  И  тъй  като  нямахме  заседание,  аз  подготвих  молбата  за 
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отмяна,  тя  е  качена  на  5  януари  2016  г.  и  сега  получаваме  от 

Административния съд – Плевен, разпореждане да подготвим 45 бр. 

молба за отмяна, защото толкова са заинтересованите страни, които 

са участвали…  

Докладвам  ви  за  одобрение  на  молбата  за  отмяна,  и  за 

изпълнение разпореждането на съда. Подготвила съм писмо с 45 бр. 

на молбата за отмяна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега Бойкинова. Колеги, имате ли коментари? Въпроси?  

Колеги,  който  е  съгласен  първо  последващо  да  одобрим, 

второ да одобрим и изпращането на тези копия, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

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

МИ-08-369 от 21.12.2015 г.,  което във вътрешната мрежа е с дата 

21.12.2015  г.  То  е  в  отговор  на  нашето  писмо  до  Върховния 

административен  съд  за  по-бързо  насрочване  на  делата,  касаещи 

изборните резултати.  И в писмото председателят ни уведомява, че е 

взел мерки, постановил е две заповеди, с които делата се насрочват 

възможно на най-близка дата, с оглед все пак и натовареността на 

отделението. 

За сведение ви го докладвам.

За сведение ви докладвам за трети път вх. № МИ-05-152 от 

18.12.2015 г., с което за втори път областният управител на София - 

град  Веселин  Пенев  връща  до  областния  управител  на  област 

Кюстендил  нашия  Акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 5. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Ганчева има думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в точката за изплащане на 

възнаграждения,  когато  ви  докладвах  искането  за   изплащане  на 

възнаграждение  с  вх.  №  МИ-15-2397  от  30  декември  2015  г.  от 

община Струмяни, съм пропуснала да ви докладвам тяхното искане 

за пътни в размер на 8 лв.  и дневни в размер на 10 лв.,  съгласно 

действащи  правила  и  нормативи,  за  председателя  на  ОИК  – 

Струмяни  Весела  Александрова  Цонкова–Стоянова,  като  са 

приложени  и  билетчета.  Предлагам  да  го  изпратим  на  кмета  на 

общината,  с копие до ОИК за изплащане на тези искани пътни и 

дневни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги коментари? - Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

7. Доклади по писма. 

Колега Грозева, заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № МИ-14-108 от 17.12.2015 г. С настоящето писмо общинската 

избирателна комисия – Бойница, ни е изпратила копие от протокол 

от  15.12.2015  г.  за  отваряне  на  запечатано  помещение  по 

разпореждане  на  Административен  съд  –  Видин,  във  връзка  с 

административно дело № 484/2015 г. 

Това е за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Следващ докладчик - колегата Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение с вх. № 

МИ-15-2369 от 18.12.2015 г. приемо-предавателен протокол от ОИК 

- Добрич, както и протоколи от заседание на Административен съд – 

Добрич, за сведение. Протоколите ще предам в обособената папка. 

Това е по едната преписка.

Докладвам ви с вх. № МИ-06-944 от 23.12.2015 г. за сведение 

получени от община Кюстендил заповеди и протоколи за отваряне 

на запечатани помещения във връзка с искания на Административен 

съд – Кюстендил.

Докладвам ви с вх. № МИ-18 -1 от 7.01.2016 г., получено от 

Сдружение с нестопанска цел „Камчийски път“. Както знаете, бяхме 

се обърнали към всички неправителствени организации, участвали в 

изборите,  да  ни  бъдат  изпратени  техните  мнения,  становища  и 

предложения.  В  случая  няма  особено  мнение  и  предложения. 

Писмото  е  много  кратко,  но  ще  бъде  в  папката,  в  която  ги 

събираме…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  да  ги 

качим  всичките.  Ние  не  упражняваме  цензура,  но  имаме  общо 

решение за публикуване на страницата на Централната избирателна 

комисия,  в  съответния  подраздел  „Обществен  съвет“  писмата  от 

неправителствените организации. Тъй като сме взели това решение в 

момента не го подлагам на гласуване, а единствено информирам и 

припомням, че трябва да бъде публикувано. 

Продължете, колега. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № ЦИК- 07-116 от 18.12.2015 г.  ви 

докладвам  месечния бюлетин на Централната избирателна комисия 

на Грузия, с което ни информират какви мероприятия са провели, че 

са  били  наградени  като  централна  избирателна  комисия  на 

международна конференция,  че председателката  е  била наградена, 
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че  са  провели  на  25-26  ноември  2015  г.  в  сътрудничество  на 

Венецианската комисия и Съвета на Европа конференция в Грузия, 

която конференция е  била финансово подкрепена от Европейския 

съюз, че са провели и участвали в дарение на кръв. 

Това за сведение. 

И в мрежата, в моята папка  от заседанието от 5.01.2016 г. 

можете да видите писмото от Централната избирателна комисия на 

Грузия  с  вх.  № ЦИК-07-117  от  28  декември  2015  г.,  с  което  ни 

уведомяват и имаме покана за участие на конференция, която ще се 

проведе на 16 и 17 февруари 2016 г., която за мен е „Интеграция в 

изборния процес“. 

На конференцията ще се разглежда значението на целостта на 

изборните  процеси,  предизвикателства  свързани  със  средствата  за 

нейното  опазване  и  поддържане.  В  центъра  на  темата  на 

конференцията е запазването на способността на гласоподавателите 

да  участват  в  истински  избори.  Поемат  се  разходите  за 

настаняването на двама души и отговорът трябва да се изпрати най-

късно до 14 януари 2016 г. 

Затова ако не възразявате, да вземем сега решение дали ще 

участваме и кои, тъй като сроковете текат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Докато  мислите,  колеги,  само  да  уточним  кои  разходи  се 

поемат  –  само  настаняването  или  настаняване,  транспорт?  За 

протокола да уточним.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Всички местни разходи – храна, вътрешен 

транспорт, хотел. Заплаща се самолетният билет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 

колега, беше важно за протокола това уточнение. 

Колеги, моля за вашето становище.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Аз,  ако  приеме  комисията,  бих  изявила 

желание да участвам в тази конференция.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  - 

Колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично считам, че при всички 

случаи би трябвало да изпратим наши представители, тъй като това е 

международна конференция и във връзка евентуално с последваща 

наша инициатива -  ние да можем да организираме конференция в 

България.  Ако  такова  решение  приеме  Централната  избирателна 

комисия,  е  хубаво ние вече  да  участваме и  съответно  евентуално 

бихме могли по някакъв начин да дадем индиция в тази насока. 

Считам, че би следвало да изпратим двама или трима колеги. 

Аз  лично  предлагам  хора,  които  биха  могли  в  тази  насока  и  да 

изложат  и  дадени  позиции  на  ЦИК.  Отделно  от  това  моето 

предложение беше колегата Матева, ако има желание, да отиде. Това 

е  моето  предложение.  Ако  има  и  други  колеги,  бихме  могли 

поотделно да обсъдим. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега.  

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз не съм против конкретното предложение 

за колегата Матева, но изразяването на становище, че едни колеги на 

ЦИК могат да изразят определена позиция, а пък други не могат, 

нещо не ми се връзва с казаното.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги,  позволете  ми  и  моята  позиция.  Аз  считам,  че 

Централната избирателна комисия, като постоянно действащ орган, 

има  своите  функции  не  само  и  единствено  на  територията  на 

Република България по организация и произвеждане на избори, но 

също така и в международен план по създаване на партньорства и 

сътрудничество  и  задълбочаване  на  тези  партньорства  и 

сътрудничества.  Също  така  и  ЦИК  би  следвало  да  има  активна 

позиция в международните събития, в които участва. 
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В  този  смисъл,   колеги,  напълно  подкрепям  принципното 

предложение  да  изпратим  наши  представители.  Оттам-насетне, 

колеги, наистина трябва да преценим колко наши представители и 

кои представители да отидат на това международно събитие,  като 

тук аз се присъединявам по позитивен начин към изказването преди 

мен, а именно, че всеки член от Централната избирателна комисия 

считам за  компетентен да  представи  позициите и  становищата  на 

Централната избирателна комисия. Мисля, че това беше и идеята на 

колегата Андреев. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам да не ходят повече 

от двама души, още повече разходите за двама души се поемат, така 

че смятам, че не е целесъобразно повече от двама души да отидат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека до 

тук  да  подложим  на  гласуване  първо  принципния  въпрос  ще 

изпращаме ли наши представители. Второ – колко, и след това кои 

да бъдат те. 

Колеги, който е съгласен да изпратим наши представители, 

моля да гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 

Колеги,  разбрахме,  че  се  покриват  разходи  без  самолетни 

билети за двама. Предложението, което постъпи в залата,  е двама 

колеги  да  бъдат  изпратени  да  представляват.  Има  ли  други 

предложения? 

Колеги, който е съгласен да бъдат двама представители, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

До  тук  постъпиха  две  предложения.  Има  ли  друго 

предложение? – Заповядайте, колега. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз предлагам да отложим решаването 

на въпроса кои двама представители на ЦИК да бъдат изпратени на 

тази конференция, тъй като в момента не присъстват всички колеги. 

Нека да имат възможност всички да се запознаят с предложението и 

на следващото ни заседание да вземем решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам противното предложение. 

Моля да се подложи на гласуване още днес, още повече, че 

толкова  дълго  обсъдихме.  След  като  успяхме  да  обсъдим  в 

отсъствието  на  тези  колеги,  които ги  няма,  значи  бихме могли  и 

поименния състав на участниците в конференцията да определим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, постъпи процедурно предложение за отлагане поради 

мотивите изложени от колегата Пенев. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува за отлагане.

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 7 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева),  против – 7 (Таня 

Цанева, Йорданка  Ганчева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  

Солакова, Румен Цачев, Емануил Христов, Иванка Грозева).  

Колеги, не се прие предложението за отлагане. 

Постъпиха две предложения. Има ли трето? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  наши  представители  да  бъдат 

колегите Цанева и Матева, моля да гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Иванка  
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Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 3 (Емануил 

Христов, Ивайло Ивков, Владимир Пенев). 

Колеги, взехме решение. 

Колега  Цанева,   ще ви помоля да  изготвим отговор в тази 

насока, който да бъде изпратен своевременно.

Имате ли други доклади? – Няма.

Заповядайте за отрицателен вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Искам да поясня само, че гласувах против 

не с оглед личността на колегите, които докато бях извън залата, са 

обсъждани да отидат. Напротив, поради това, че не бях запознат с 

проекта  и  като  логическо  продължение  на  това,  че  гласувах  за 

отлагането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик,  това  е   колегата 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение и 

за предоставяне на счетоводството на постъпила фактура за месец 

декември  2015  г.  по  Споразумението  с  Националната  служба  за 

охрана, с вх. № ЦИК-99-4 от 2016 г. 

Докладвам ви писмо вх. № ЦИК-03-1 от 5 януари 2016 г. То 

е от заместник-министър председателя по коалиционната политика и 

въпросите  на  държавната  администрация.  Свързано  е  с  въпроси, 

които  касаят  административни  структури,  според  мен,  и  не  касае 

Централната  избирателна  комисия.  За  сведение  ви  го  докладвам, 

защото мисля, че достатъчно пъти сме уведомявали и звеното, и по 

повод  такива  подобни  писма,  че  по  отношение  на  Централната 

избирателна  комисия  и  нейната  администрация  не  се  прилага 

Законът за администрацията.

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  вх.  №  ЦИК-00-2  от  5 

януари 2016 г. Това е писмо от Националната служба за охрана. 
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Колеги, докладвам ви към вх. № НР-22-66 от 4 януари 2016 г. 

писмо по електронната поща от Борис Киров. Ако си спомняте, по 

повод  негови  писма.  Той  е  бил  член  на  секционна  избирателна 

комисия в гр. Лозана, Швейцария. Ние отговорихме първо на него и 

след това  препратихме по компетентност следващо негово писмо, 

получено по електронната поща с вх. № НР-22-66 от 16 декември 

2015  г.  до  министъра  на  външните  работи,  тъй  като  въпросът 

касаеше размера на възнаграждението на членовете на секционните 

избирателни  комисии  по  нашето  решение  за  определение  за 

възнагражденията на членовете на СИК извън страната. 

Пита ни дали сме получили отговор от Министерството на 

външните  работи.  Ние  не  сме  получили  отговор,  но  не  сме  и 

поискали отговор от министъра на външните работи - просто сме 

препратили  по  компетентност.  С  оглед  на  опита,  който  имаме  с 

господин Борис Киров, може би е добре по повод на постъпилото 

писмо  като  повод  да  изпратим  едно  писмо  до  министъра  на 

външните работи и да попитаме дали е отговорено и в какъв смисъл 

е отговорено на това лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  чухте 

предложението. Имате ли коментари? - Не виждам. 

Който е  съгласен  да  изпратим едно такова  писмо,  моля да 

гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-

706  от  17  декември  2015  г.  за  сведение,  тъй  като  ние  и 

предварително знаехме, а  и корекцията беше извършена по повод 
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наше  искане  въз  основа  на  протоколно  решение  на  Централната 

избирателна комисия. Извършена е корекция в бюджета на ЦИК.

Докладвам  ви  за  сведение   вх.  №  ЦИК  -  00-715  от  29 

декември 2015 г. и вх. № ЦИК-02-53 от 18 декември 2015 г. Това са 

констативни  протоколи  и  приемо-предавателен  протокол.  За 

Централната  избирателна  комисия  е  подписал  господин  Стоян 

Русинов,  а  то  е  по  изпълнение  на  протоколни  решения  на 

Централната  избирателна  комисия  за  извършване  на  оглед  и 

проверка  на  компютърна  техника,  скенери  в  Централната 

избирателна  комисия,  както  и  предаване  за  профилактика  и 

евентуален ремонт на скенер. 

Моля  за  одобрение  подписването  от  името  на 

администрацията на ЦИК от господин Русинов на тези протоколи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вх.  №  ЦИК–02-54  от  21 

декември 2015  г.  е  писмо от  главния  счетоводител  на  Народното 

събрание  във  връзка  със  Споразумението  за  изплащане  за 

приложени  справки  и  други  документи.  Ние  имахме  протоколно 

решение  и  специално визирахме  по  Споразумението  с  Народното 

събрание  да  бъде  извършено  плащането,  но  за  всеки  случай  ви 

предлагам за последващо одобрение да гласуваме едно протоколно 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 
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Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И последно, за сведение вх. № МИ-

00.432  от  21  декември  2015  г.  Изпълнителният  директор  на 

печатницата  на  БНБ  е  изпратил  писмо  до  администрацията  на 

Министерски съвет – искане и документи във връзка с повторното 

отпечатване на бюлетини за кмет на кметство – Копиловци, фактура 

от 21 декември 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение вх. № 

МИ-06-932  от  17  декември  2015  г.  Това  е  писмо  от  община  Две 

Могили – Русенска област, с което ни уведомяват, че са изпратили 

възнагражденията  за  ноември  на  членовете  на  общинска 

избирателна комисия – Две Могили, съгласно наше одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик  -  колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми, колеги докладвам ви 

писмо с вх. № МИ-22-11 от 04.01.2016 г.,  а именно това е писмо, 

което е получено то Ася Томова по електронната поща. Това е една 

госпожа,  с  която  имаме  поредица  от  писма,  които  си  разменяме. 

Писмото  е  във  връзка  с  отговора,  който  изпратихме:  дали  ако 

жителите  са под 100 души, в населеното място се назначава кметски 

наместник. 
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Следващият въпрос е: ако в населеното място е избран кмет и 

населението  падне  под  100  души   с  постоянен  адрес,  дали 

правомощията на кмета се прекратяват или продължават до края на 

мандата? В тази връзка аз предлагам, въпреки че  така или иначе 

може   би   ще  последва  следващ  въпрос,  да  й  отговорим  съвсем 

накратко, че мандатът на кмета не се прекратява преди изтичането 

на  това  основание.  Падането  на  населението  със  100  жители  с 

постоянен  адрес  под  тази  бройка,  не  води  до  прекратяване  на 

пълномощията на кмета и той остава като кмет на населеното място. 

Считам, че така или иначе  ние дължим отговор, колкото и кратък да 

е.  (Реплики.) 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Предлагам  колегата  да  се  свърже  по 

телефона и да отговори на всички въпроси. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:   Не  си  е  дала  телефона,  но 

считам, че така или иначе ние дължим отговор. Но както комисията 

прецени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, чухте предложението. Коментари? - Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин  

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

Предложението се приема. 

Колега Андреев имате ли още? – Не. 

Колегата Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-943 от 

23.12.2015 г. Писмо от кмета на община Никопол. Докладвам го за 

сведение. Към писмото са приложени две заповеди № 433 и № 434 

от 2.12.2015 г., както и копие от протокол за отваряне на помещение, 
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в което съхраняват изборни книжа и материали от местните избори и 

от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. 

Тези  документи  са  ни  изпратени във  връзка  с  Решение  № 

2662,  принципно,  което сме приели за отваряне и съхраняване на 

изборни  книжа  и  материали  и  след  изборите,  както  и  конкретно 

решение  по  повод  направено  искане  за  отваряне  на  изборно 

помещение, в което има книжа от местни избори и от изборите за 

президент и вицепрезидент, преместване на книжата от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  в  друго  помещение,  определено, 

посочено в едната заповед – в сградата на общината,  и изваждане на 

книжата и материалите от местните избори за предаване за оценка и 

впоследствие,  след  извършване  на  експертизата,  за  предаване  в 

Държавен архив. 

В изпълнения на тези решения на ЦИК е изпратено писмото 

със съответните приложени към него документи, което предлагам да 

се приложи към документацията, която се съхранява в Централната 

избирателна комисия за тези случаи и за осъществяване на контрол 

върху помещенията,  в  които се съхраняват  книжа и материали от 

изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 

колега, това ли е вашият доклад? – Да. 

Колеги, преминаваме към последната точка от дневния ред: 

9. Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме с още двама докладчика. Първият докладчик по тази 

точка съм аз. 

Колеги,  получихме  поздравителни  картички  от  Немското 

посолство. 

На  второ  място,  вчера  с  вх.  № ЕП-10-1  от  6.01.2016  г.  до 

Централната  избирателна  комисия  постъпи  молба  от  господин 

Андрей  Новаков  за  издаване  на  заверено  копие  от  решението,  с 

което същия е обявен за избран за член на Европейския парламент 

76



от  Република  България.  Колеги,  веднага  издадохме  това  заверено 

копие,  като  моля  за  последващо  одобрение  на  предприетите 

действия. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  във  връзка  с  мой  доклад  от  миналото  заседание, 

относно предложена бланка за заявление от страна на служители на 

администрацията на основание на чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на 

труда – ползването на остатъка от платения годишен отпуск да бъде 

отложено  за  следващата  календарна  година.  На  базата  на  този 

доклад предлагам следните две неща:

Първо,  да  вземем  протоколно  решение  за  членовете  на 

Централната избирателна комисия: остатъкът от платения отпуск за 

миналата година да бъде отложен за тази календарна година.

Второ,  за  администрацията  на  ЦИК  да  утвърдим  това 

заявление.

Има ли други предложения?

Колеги,  не  виждам  други  предложения,  не  виждам 

коментари, така че който е съгласен с така направените предложения 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев),  

против – няма.  
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Предложението се приема. 

Давам думата на колегата Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  на  предходното  заседание  с 

колегата  Матева  ви  докладвахме  вх.  №  МИ-15-2386  и  взехме 

протоколно решение на  заседанието  от  5.01.2015 г.  да  се  изготви 

проект за прогласяване нищожността на решението на ОИК – Хисар, 

и да бъде представен на вниманието ви.

Междувременно вчера дойде и днес се запознах с вх. № МИ-

15-10 от 6.01.2016 г. Качено е в папка с мои инициали, с което може 

да се запознаете.  То е изключително кратичко и интересно и е за 

заседание, от което става ясно, отново на ОИК – Хисар, че утре ще 

има  дело  по  жалба  на  политическа  партия  „ГЕРБ“  и  Местна 

коалиция  „За  Хисар“,  които  очевидно  са  оспорили  решението, 

предмет на тази преписка.  А именно отхвърлителното им решение – 

напомням за колегите – отхвърлителното им решение по наш сигнал, 

по  наше  писмо,  но  те  можаха  да  вземат  решение  да  прекратят 

правомощията  на  общински  съветник,  който  има  влязла  в  сила 

присъда. 

При  това  положение  аз  поставям  на  вашето  внимание  и 

считам, че най-доброто, което можем да направим, е да изчакаме, за 

да  видим  развоя  на  делото,  както  споменах  и  в  предходното  си 

изказване  от  онзи  ден,  за  да  проследим  с  какво  решение  ще  се 

произнесе съдът и дали няма да е безпредметно ние изобщо да го 

атакуваме. 

Нещо повече,  днес  аз гласувах против за едно плащане за 

възнаграждение - не знам до колко бях прав, за една комисия, която 

е взела същото решение. Може би не й се дължи възнаграждение. Но 

очевидно  ще имаме  доста  такива  случаи,  очевидно  е,  че  не  само 

законът  води  винаги  колегите,  когато  обсъждат  и  взимат  такова 

решение. 

Аз мисля, че ние ако атакуваме едно решение, ще изпаднем в 

положение,  в  което  ще  трябва  да  атакуваме  всички  решения  на 
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нашите  колеги  от  общинските  избирателни  комисии.  Може  би  и 

предлагам да помислим дали не е  по-добре,  с колегата Матева го 

обсъдих, която е вторият докладчик по случая разпределена,  дали 

не  е  по-добре в следващото ни заседание,  примерно,  да  изготвим 

едно писмо, съдържащо методическо указание до всички общински 

избирателни комисии, в което да укажем как да прилагат и тълкуват 

закона в тази му част. 

Като аз не считам, че противоречи за разлика от друг път на 

правомощията  ни и на забраната да интервенираме, тъй като може 

да дойде в тяхната работа при нас като обжалване, тъй като тук не 

подлежат тези им решения на обжалване пред нас. По този начин 

считам, че Централната избирателна комисия, от една страна, ще е 

изпълнила  своите  функции  и  своите  задължения  да  дава 

методически указания за правилно прилагане на Изборния кодекс, от 

друга страна,  няма да изпадне в положението,  в  което да атакува 

множество  решения  на  колегите  от  различните  общински 

избирателни комисии. 

Очевидно  е,  че  практиката  ни  показва,  че  ще  има  много 

решения,  в  които  макар  да  сме  пратили  данните,  те  не  могат  да 

вземат  решение  по  една  или  друга  причина  и  да  прекратят 

правомощията.  Ако  атакуваме  едно,  с  оглед  нашата 

последователност,  както  и  до  сега,  ние  ще  трябва  да  атакуваме 

всички решения и да ги следим внимателно. 

Затова, аз мисля, че ние ще изпълним своите задължения и 

ще осъществим своите правомощия като да дадем едно указание за 

тълкуването  и  прилагането  на  закона  -  да  не  се  повтарям,  и  да 

приключим интервенцията като наблюдаваме нещата и разбира се 

изхода от това специално дело. 

С две думи ви предлагам да си отменим засега протоколното 

решение от онзи ден, тъй като то ни задължава пък да подготвим 

оспорване.  Доколкото разбрах,  колегата  Матева  е  съгласна  с  мен, 

като обсъждахме навън. Разбира се, тя е тук в залата и ще каже, ако 

не е.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? - Не виждам. 

Колеги, нека първо да подложа на гласуване отменянето на 

протоколното  решение  с  оглед  новите  факти  и  обстоятелства 

изнесени от колегата Ивков. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

И колеги, сега подлагам на гласуване второто предложение. 

Колеги, който е съгласен моля да гласува да се изготви такова 

писмо. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  имаме  ли  други  доклади  за  днес?  -  Заповядайте 

колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  беше  докладван 

Хисар,  вчера,  които  присъствахме  тук,  с  оглед  на  проведени 

телефонни  разговори,  предлагам  да  обсъдим  казуса  Хисар  на 

работно заседание, за да може Централната избирателна комисия да 

вземе  решение  и  всички,  които  сме  запознати  с  този  казус,  да 

докладват. На първо място виждам госпожа Цанева.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Една част от колегите не са запознати. Предложението е за 

работно заседание. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  в  следващия 

вторник, 12 януари 2016 г., в 10,30 ч. 

За  работното  заседание  и  въпросите,  които  имаме  да 

обсъждаме  на  първото  работно  заседание,  ще  се  уточним 

допълнително, като казвам, че това заседание ще бъде в понеделник 

в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева

81


	П Р О Т О К О Л

