
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 312

На 12 януари  2016 г. се  проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.   Доклад  относно  укази  на  Президента  за  насрочване  на 

нови и частични избори.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Проект на решение относно действащите решения на ЦИК 

в частичните и новите избори.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Оферта за компютърна обработка на резултатите от нови и 

частични избори от „Информационно обслужване”.

Докладва: Емануил Христов

4. Доклади по жалби и сигнали.

Докладва: Таня Цанева

5. Искане за отваряне на запечатано помещение.

Докладва: Ивайло Ивков

6. Искания за изплащане на възнаграждения.

Докладват: Георги Баханов, Ивайло Ивков,

Метин Сюлейман, Иванка Грозева,

Камелия Нейкова, Александър Андреев,

Мария Бойкинова

7.  Книжа  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република България.

Докладва: Румяна Сидерова



8. Писма до МВР и прокуратури.

Докладват: Йорданка Ганчева, 

Георги Баханов, Владимир Пенев

9. Доклади по писма.

Докладват: Маргарита Златарева,

Севинч Солакова, Иванка Грозева, Румяна 

Сидерова, Камелия Нейкова, Владимир 

Пенев, Румен Цачев, Ивайло Ивков

10. Разни.

Докладват: Камелия Нейкова, Румен Цачев,

Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

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

Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Росица Матева

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 15 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, дневният ред е пред вас. Имате ли  предложения за 

изменение и допълнение? Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в точката 

доклади по писма.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви. 

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точката за 

възнаграждения и в точката доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Колеги,  други 

предложения?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако може точка 2 да мине след точка 

6.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега.  Други 

предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  изменен  и 

допълнен дневен ред, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил 

Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  съобщя,  че  колегата  Матева  и  колегата  Томов 

отсъстват поради ползване на платен годишен отпуск.

Преминаваме към точка първа.

Точка 1. Доклад относно укази на Президента за насрочване 

на нови и частични избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с Вх. № МИ-01-3 

от 8 януари 2016 г. от администрацията на Президента сме получили 

преписи от укази № 5 и 6 от 7 януари  2016 г. на Президента  на 

Републиката,  с  които  се  насрочва  нов  избор  за  кмет  на  кметство 

Долна  Крушица,  община  Петрич,  област  Благоевград,  на  13  март 

2016 г., съответно се насрочва частичен избор за кмет на кметство 

Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, на 13 март 2016 г.

Колеги, двата указа са обнародвани в „Държавен вестник” бр. 

3 от 12 януари 2016 г. Докладвам ви за сведение.
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И позволете да допълня списъка с поздравителни картички – 

получихме такава и от Република Молдова.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

проект  на  решение  относно  действащите  решения  на  ЦИК  в 

частичните  и  новите  избори.  Заповядайте,  колега  Сидерова,  за 

доклад.

Точка 2.  Проект на решение относно действащите решения 

на ЦИК в частичните и новите избори.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът за решение е с № 2969 в 

моята  папка  в  днешното  заседание.  Колеги,  постарала  съм  се  да 

направя проверка на приетите от нас решения, която са свързани с 

произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове. 

Списъкът  е  много  дълъг,  защото  по  същество  почти  всички,  без 

изключение,  са  относими  към  провеждащите  се  и  които  ще  се 

провеждат  в  бъдеще  нови  и  частични  избори.  Всички  тези  69 

решения, които съм отбелязала, може да съм направила пропуск, по 

същество  са  пръснати  в  онова  число  от  2000  и  повече  решения, 

поради която причина считам, че е необходимо да приемем такова 

решение, още повече, че ние създадохме и навик на органите, които 

произвеждат избори, да приемаме такова решение и да описваме кои 

по-рано приети решения действат в произвеждани избори.

Аз ви предлагам, ако прецените, да не го приемаме днес, а в 

четвъртък,  но  това  трябва  да  означава  подробно  всеки  да  си  го 

погледне, за да видите дали нещо не съм изпуснала. Все пак едно 

око е едно, а пък като погледнат и още хора, е друго.

Такава  е  била моята  философия –  просто  всички решения, 

които  имат  действие,  да  бъдат  отбелязани.  И  евентуално  ако  се 

наложи да вземем някое ново решение, ще извадим това решение от 

този списък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, към днешна дата е за сведение. Много ви моля всички да 

прегледате списъка, да проверите дали евентуално не е пропуснато 

решение.
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Продължаваме със  следваща точка от  дневния ред,  колеги, 

оферта  за  компютърна  обработка  на  резултатите.  Заповядайте, 

колега Христов.

Точка 3. Оферта за компютърна обработка на резултатите от 

нови и частични избори от „Информационно обслужване”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, в папка с моите инициали ще откриете две писма – едното е 

оферта,  а  другото  е  коригирана  оферта.  Същественото  е  в 

коригираната оферта, тъй като в първоначалната оферта, която е, тя 

е  разделена на  две части – една текстова част  и една част,  която 

обхваща  ценовото  предложение.  Текстовата  част  е  абсолютно 

същата  и  на  двете  места,  тъй  като  тя  просто  разказва 

„Информационно  обслужване”  с  какъв  професионален  опит  и 

компетентност е и какви програми са създали в тази връзка. Така че 

тук няма предложение. Разликата е в самото ценово предложение, 

затова  ви  предлагам  директно  да  разглеждаме  коригираното 

предложение, тъй като разликата между двете е, че има технически 

грешки при умножението. Те са открили допуснатите грешки и на 

следващия ден изпратиха коригираната оферта. Затова ви предлагам 

да се разгледа офертата.

Аз си направих труда да разгледам и анекса към Договор № 

19 от 2013 г., който касае същата дейност, но за предходния период 

от  2011-2015  г.  Затова  предлагам  да  направим  едно  работно 

заседание,  в  което  да  разгледаме  какви  са  разликите  и  тогава  да 

внесем  на  заседание  проект  за  решение,  като  някои  неща,  които 

трябва  да  се  уточнят,  междувременно  да  ги  уточним,  тъй  като 

виждате, че в ценовото предложение в таблицата на четвъртия ред 

пише „компютърна обработка на резултатите в ОИК и ЦИК за един 

протокол на СИК”. Първо, трябва да вземем решение дали по време 

на новите и частичните избори ще се извършва повторно въвеждане 

на данните в ЦИК за тези общини, които са над 45 протокола. Моето 

предложение е това да не се прави, тъй като Изборният кодекс няма 

това  изискване,  а  тук  става  въпрос  за  единични случаи,  за  които 
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според  мен  не  е  редно  да  се  прави  проверка  в  Централната 

избирателна комисия точно чрез повторна компютърна обработка. В 

много от случаите, така беше и в предните години, въпреки че тогава 

беше залегнало в стария Изборен кодекс, вършехме това нещо ръчно 

чрез  директна  проверка  на  резултатите.  Понякога  се  откриваха 

такива грешки, но сега смятам, че тъй като Изборният кодекс няма 

такова изискване, е редно да отпадне. Ако решим да няма повторно 

въвеждане  на  данните  в  Централната  избирателна  комисия  за 

общини,  където  има  над  35  протокола,  защото  това  означава 

създаване на изчислителен пункт в ЦИК за всеки такъв случай, да се 

прецизира единичната цена на протокола. Така както е записано, за 

мен означава, че цената е за двете обработки заедно, но ще трябва да 

уточним дали цената ще се намали наполовина или с 40%.

Затова  искам  да  има  една  работна  среща,  можем  да  я 

направим дори и след днешното заседание. Тя няма да бъде много 

дълга, но да направим така, че за следващото заседание в четвъртък 

да внесем офертата, тъй като няма и време да отлагаме.

Това е моето предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Благодаря и за детайлния доклад. Колеги, в оперативен порядък ще 

обсъдим  кога  да  бъде  това  работно  заседание,  та  тъкмо  и 

администрацията  в  лицето  на  директора  господин  Желязков  да 

изпълни моята резолюция върху преписката от 8 януари 2016 г., тя 

да бъде комплектувана изцяло, като бъде поставено във вътрешната 

мрежа и предходното споразумение между Централната избирателна 

комисия и  „Информационно обслужване”  АД за  нови и частични 

избори 2011-2015, за да можем да видим и разликите. Тъй че, колеги, 

аз  още веднъж ще настоя администрацията  на ЦИК да изпълнява 

резолюциите,  за  да  можем  ние  да  се  запознаем  в  цялост  с 

преписката.

Колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  –  доклади  по 

жалби и сигнали. Докладчик е колегата Цанева.

Колега  Цанева,  Честит  имен  ден!  Да  ви  е  живо  и  здраво 

името! Поздрав от цялата Централна избирателна комисия!

6



Точка 4. Доклади по жалби и сигнали.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Много благодаря! Колеги, в дата 5 януари в 

моя папка е качен сигнал с вх. № МИ-15-2377, който докладвах на 

предишното  заседание.  Ще ви напомня накратко,  но вие може да 

видите  и  самия  сигнал,  сигналът  е  от  член  на  Общинската 

избирателна комисия – Дупница, адвокат Божкова, с който госпожа 

Божкова като член на Общинската избирателна комисия – Дупница, 

ни сигнализира, че председателят и секретарят са и на граждански 

договори  в  общината  като  юристи.  Тя  смята,  че  има  нарушение. 

Тогава  аз  ви  казах,  че  моето  мнение  е,  че  няма  нарушение  на 

Изборния кодекс. Но също така тя твърди в своя сигнал, че те вземат 

решенията еднолично, налагат ги на другите членове на Общинската 

избирателна комисия, че не е предадена документацията,  че не са 

обективирани  заседанията  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Дупница,  и  по  тази  причина  не  е  искано  и  изплащане  на 

възнаграждение и др.

На  предишното  заседание,  както  си  спомняте,  моето 

предложение  беше  да  изпратим  този  сигнал  до  Общинската 

избирателна комисия – Дупница, но имаше и други предложения – 

да  бъде  изпратено  писмо  не  само  до  Общинската  избирателна 

комисия  –  Дупница,  до  председателя  и  секретаря  и  до  адвокат 

Божкова.  В  това  писмо  до  нея  да  поискаме  и  доказателства  за 

нейните  твърдения.  Тя  ни  е  изпратила  някакви  статии  в  местен 

вестник, но те са абсолютно нечетливи, както виждате, а и не мисля, 

че от вестника може да ни бъде подсказано нещо. И остана всеки 

колега да се запознае със сигнала, за да решим как да процедираме и 

какво  решение  да  вземем.  Общото  мнение  беше,  че  не  може  да 

оставим  сигнала  така,  но  трябва  да  вземем  решение  дали  да 

изпращаме само до Общинската избирателна комисия – Дупница, до 

председател,  секретар  или  да  искаме  от  госпожа  Божкова 

допълнителни доказателства.
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Аз  оставам  на  моето  предложение  да  пратим  сигнала  до 

Общинската  избирателна  комисия  –  Дупница,  и  чакам  вашите 

предложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Надявам се, сте се запознали със 

сигнала.  Колеги,  очевидно  казусът  изисква  малко  повече 

запознаване, моля ви запознайте се още веднъж.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  си  поддържам  предложението  от 

миналото заседание на 5 януари, с нищо не се е променило моето 

мнение и държа да се подложи на гласуване. Не виждам ние каква 

тайна  пазим  и  от  кого,  при  положение  че  нашите  заседания  са 

публични.  Освен  това  нали  се  сещате,  че  в  тази  общинска 

избирателна  комисия,  като  знае  секретарят,  председателят  и  това 

лице, което пише срещу тях, знаят всички останали. Изобщо това е 

малко криворазбрана лоялност от наша страна. Според мен трябва да 

го изпратим до комисията с искане за становище, каквото беше и 

тогава  предложението  ми  и  аз  го  поддържам  и  моля  да  бъде 

подложено  на  гласуване  –  до  комисията  и  лично  до 

заинтересованите страни за обяснение и до подалия сигнала, за да 

посочи  доказателства  за  обстоятелствата,  които  цитира,  и  ясно, 

точно и кратко да формулира оплакванията си относно нарушаване 

на закона.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, други? Не виждам.

Вие  си  поддържате  първоначалното  предложение,  колега 

Цанева, което е до ОИК, нали така? Други предложения?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам отделно да се изпрати и 

на председателя и на секретаря, лично до тях с искане за становище.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Лично,  не  до  цялата 

ОИК, така ли да разбирам? Или и до цялата ОИК?

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Отделно  и  до  тях.  Може  и  в  едно 

писмо да стане, но две са нещата.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

предложения? Има ли възражения? Не виждам.

В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване този сигнал да 

бъде  препратен  до  Общинската  избирателна  комисия  –  Дупница, 

както  и  лично  с  едно  писмо до  председателя  и  до  секретаря  във 

връзка с получаване на обяснение. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Маргарита Златарева,  Метин Сюлейман,  Георги Баханов,  Мария  

Бойкинова,  Таня  Цанева,  Ивайло  Ивков);  против  -  3 (Ивилина 

Алексиева, Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева).

Колеги,  позволете  ми кратък  отрицателен  вот.  Според  мен 

по-подходящо би  било  не  да  препращаме  сигнала,  а  да  напишем 

едно писмо, с което да поставим въпросите,  които са поставени в 

този  сигнал.  С  писмо,  а  не  с  препращане  на  сигнала.  Това  беше 

моето предложение от миналото заседание, сега не го повторих.

Колеги, очевидно има неразбиране за  гласуването, затова го 

отменям.  Онова,  което  се  каза  извън  микрофон,  е  изпращане  на 

писмо без препращане на сигнала,  писмо до ОИК и до отделните 

лица – председател и секретар, едно писмо.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  естествено  че  ние  ще 

препратим за сведение този сигнал, защото те за да дадат обяснение, 

трябва да знаят какво пише. Но в самото писмо ние ще им кажем, че 

следва да дадат обяснение относно обстоятелството как се взимат 

решенията  на  ОИК,  взимат  ли  се  еднолично.  Защото  едно  от 

твърденията в сигнала е, че решенията на ОИК се взимат еднолично. 

След  това,  как  е  взето решението по обжалване  на  делото,  което 

цитират те в разноските. Тоест считам, че в писмото все пак трябва 

да наблегнем точно какво искаме. Защото в частта за гражданските 

договори ние ще отговорим на жалбоподателката, след като получим 

обясненията.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  току-що 

прецизирахме  онова,  което  ще  подложа  отново  на  гласуване  – 

писмо,  в  което  да  се  иска  обяснение  по  наведените  факти  и 

обстоятелства, становище, плюс прилагане на сигнала.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Метин Сюлейман, Георги  

Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков); против - 4 

(Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова).

И едно писмо до подалия сигнала да приложи доказателства 

за своите твърдения.

Колеги, който е съгласен с това, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  9 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов, Севинч Солакова,  Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман,  

Ивайло  Ивков);  против  -  7 (Румен  Цачев,  Мария  Мусорлиева,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева,  

Мария Бойкинова).

Колеги,  нямаме  решение,  с  тази  точка  от  дневния  ред 

приключихме. Продължаваме със  следваща точка от дневния ред – 

искане за отваряне на запечатано помещение.  Заповядайте, колега 

Ивков.

Точка 5. Искане за отваряне на запечатано помещение.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-14-1 от 7 януари 2016 г. е 

постъпило искане за отваряне на запечатано помещение, където се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на 

Република България от 23 и 30 октомври 2011 г. Виждате проекта за 

решение  на  основание  искането.  С  две  думи,  разрешаваме 

отварянето на помещението, за да се предадат на Държавен архив – 
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Пловдив, книжата от местните избори, доколкото те се съхраняват в 

помещението  до  следващите  избори,  които  отминаха,  като 

помещението  следва  да  се  запечата  след  това  съгласно  нашето 

решение, което сме цитирали, със съответната заповед и да останат 

вътре  останалите  книжа  до  произвеждането  на  изборите  за 

президент и вицепрезидент. Също така в решението сме указали как 

се унищожават, експертиза и съответните съобщения, които трябва 

да се изготвят и изпратят до ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля запознайте 

се  с  проекта  на  решение.  Имате  ли  коментари,  предложения?  Не 

виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Колеги, това е Решение № 3007-ПВР/МИ.

Преминаваме към  следваща точка от дневния ред – искания 

за изплащане на възнаграждения. Първи е колегата Баханов.

Точка 6. Искания за изплащане на възнаграждения.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-7 от 5 

януари  2016  г. в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане,  подписано  от  председателя  и  секретаря  на  Общинската 

избирателна  комисия –  Благоевград,  с  което  желаят  да  им  бъде 

заплатено  възнаграждение  за  проведено  едно  заседание  на 

Общинската избирателна комисия – Благоевград, и едно дежурство, 

в  което  са  участвали  четирима  от  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Дежурството  е  във  връзка  с  подготовка  на 

писмени  становища  по  три  жалби,  които  са  приложени  към 

искането, те са по четири-пет страници. А заседанието е във връзка с 
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постъпила оставка от един общински съветник, на което заседание 

на  същия  са  прекратени  пълномощията  и  е  обявен  за  избран 

следващият от съответната листа.

Уважаеми колеги, предлагам да уважим искането, направено 

от  Общинската  избирателна  комисия  –  Благоевград,  а  именно  да 

заплатим едно заседание, проведено на 2 декември 2015 г., в което са 

участвали председател, заместник-председател, секретар и 8 члена, 

респективно  това  представлява  целият  състав  на  Общинската 

избирателна комисия – Благоевград. На заседанието са прекратени 

пълномощията на общински съветник на основание чл. 30, ал. 6 от 

Закона за  местното самоуправление и  местната  администрация.  И 

едно дежурство, проведено на 28 декември 2015 г. от председател, 

секретар  и  двама  от  членовете,  при  което  са  подготвени  четири 

становища  по  касационни  жалби  срещу  решение  на 

Административен съд – Благоевград.

Моля да подложите предложението ми на гласуване.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да се изплатят  възнагражденията  на ОИК – Благоевград, 

така както докладчикът каза, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Следващият докладчик е колегата Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-15-2371 от 18 декември 2015 

г.  е  получено  в  Централната  избирателна  комисия  искане  за 

заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Първомай,  област  Пловдив,  за  проведено 

извънредно  заседание  на  15  декември  2015  г.  Има  протокол  от 

заседанието, няма никаква правна или каквато и да е пречка да им се 

изплати  възнаграждение  на  председател,  заместник-председател, 

секретар и 8 членове. По-интересното е защо са се събрали в този 

случай. И аз си позволих да разгледам случая и ще си позволя и вас 
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да ви занимая, за да обясня. Събрали са се, за да разгледат сигнала. 

Сигналът  е  от гражданка,  която е  намерила бюлетина с  номер на 

улицата  и  им е  подала  сигнал  за  нарушение.  Прилага  снимки на 

бюлетината,  която  се  вижда,  че  е  рязана,  правен  е  опит  за 

унищожаването й. Правилно гражданката заключава, че доколкото е 

запозната  с  изборния  процес,  неизползваните  бюлетини  се 

съхраняват в чувала заедно с използваните, който би следвало да е 

запечатан.  Тоест  не  е  нормално да  има  бюлетина  по  улиците,  на 

която да се вижда номерът й отгоре и отдолу. Номерът е 60001387. 

Те са направили проверка, която се е изразявала в това, че са 

си прегледали приемно-предавателен протокол № 41 от 19 октомври 

2015 г.,  от  който е  видно,  че  за  същото  село  за  избор  на  кмет  в 

Искра,  Първомай,  бюлетините  са  с  такава  номерация,  че  липсва 

такъв номер. От друга страна, тази бюлетина материално е налице. 

Аз умувах вчера на какво може да се дължи това. Защото сигналът 

не е за каквото и да е. Те са си свършили работата и са дали един 

витиеват отговор, че дори след нашата проверка не може да ви дадем 

искания отговор кой и защо унищожава изборните книжа и какво ще 

бъде неговото наказание съгласно закона, защото случаят се оказва, 

че не е от компетентност на ОИК – Първомай.

Тя е писала първо до полицията, полицията я е препратила до 

ОИК, ОИК й е дала този отговор. Бюлетината е налице. Идва в ЦИК 

и  сега  ние  ще  им  изплатим  възнаграждение,  въпросът  е  дали  по 

случая не трябва да се вземат допълнителни мерки. Аз не смея да 

предложа, защото считам, че дори да го изпратим на прокуратурата, 

това ще е само поредната бумащина, която ще им изпратим и няма 

да могат да установят по снимков материал. Но поставям случая на 

вашето внимание, ако има други мнения.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  аз  предлагам 

първо да гласуваме предложението за изплащане на възнаграждение 

и след това ще дам думата за дебат по сигнала.

Който е съгласен да се изплати възнаграждението на ОИК – 

Първомай, моля да гласува.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин 

Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева,  

Ивайло Ивков).

И сега, мнения, различни от това на докладчика. Ако няма, 

ще остане за сведение.

Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-15-2376 от 21 декември 2015 

г.  сме  получили  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Пещера, за изплащане на три заседания. Заседанията са на 8, 12 и 14 

декември 2015 г. И на трите заседания са присъствали: председател, 

заместник-председател,  секретар  и  7  членове.  Заседанията  са 

проведени  за  следното.  На  първото  заседание  да  се  определят 

дежурни.  На  второто  заседание  да  се  прекратят  предсрочно 

пълномощията  по  искане  на  председателя  на  Общинския  съвет  и 

молба на съответното лице. И третото заседание, на 14-ти, е отново 

за  дежурства.  И за  трите  заседания  има протоколи,  има решения, 

гласували са.  Предлагам да се изплатят възнаграждения,  но са ми 

странни,  на  мен  поне,  тези  заседания,  в  които  те  определят 

дежурства в три поредни дни на по трима членове на комисията, в 

които дни, видиш ли, те трябва да са дежурни, за да администрират 

евентуално бъдещо несигурно действие, ако настъпи – възражение 

от тази, която си е подала молбата за предсрочно прекратяване на 

пълномощията. От друга страна пък не са поискани възнаграждения 

за дежурствата, така че не е предмет на тази преписка. Но може да 

възникне въпросът необходимо ли е било изобщо това заседание за 

назначаване на тези дежурства. Все пак аз предлагам заседанията да 

се  изплатят.  В  това  писмо  те  не  са  поискали  изплащане  на 

дежурствата. Въпросът е да имаме предвид, аз не бих се съгласил да 

изплащаме такива дежурства, защото като постъпи възражение, те 

ще се съберат и ще го обработят. Освен това възражението може да 

се разгледа ад хок при самото взимане на решение за прекратяване 
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на пълномощията, не е необходимо допълнително да се събират и да 

умуват  трима  човека  преди  заседанието  относно  аргументите, 

наведени в евентуалното възражение, което така и не е постъпило, 

между  другото.  Тоест  считам  тази  практика  за  погрешна.  Но 

заседанията са проведени. Едното си е с решение за прекратяване 

пълномощията,  докладвана  е  молбата.  Тоест  заседанията  не  ги 

подлагам на съмнение, а то всъщност и това се иска в тази преписка.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да се изплатят възнаграждение на ОИК – Пещера, за три 

заседания, моля да гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете, колега.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-15-2393 от 30 декември 2015 

г. е постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Сопот, 

за изплащане на възнаграждение за две заседания, проведени на 11 и 

22 декември 2015 г.  И дават  кои от членовете  са  присъствали на 

двете заседания, кои – на едно. Председател, заместник-председател 

са присъствали и на двете, секретарят – на едното. И от членовете са 

присъствали 6 члена и на двете заседания и Ненко Петров Спасов  на 

едно  заседание.  Заседанието  на  12  декември  е  за  предсрочно 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветници,  а  на  14 

декември 2015 г. съгласно квотата на съответната политическа сила, 

в случая Българска социалистическа партия, обявяване за избрани на 

следващите. Изчакали са да влезе в сила първото решение. Така че 

моля  да  гласуваме  да  им  се  изплатят  възнагражденията  за  двете 

заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

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

гласува.
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Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-15-2353 от 17 декември 2015 г. Това е искане от Общинската 

избирателна  комисия  –  Попово,  област  Търговище,  за  дадени 

дежурства и проведени заседания. Дежурствата са дадени на 11 и на 

18 декември, а заседанията са проведени съответно на 14 и на 21 

декември  2015  г.  Ще  докладвам  съвсем  накратко  дежурствата  и 

проведените заседания.

Дежурството на 11 декември е във връзка  с  подготовка на 

заседанието,  което  е  проведено,  както  казах,  на  14  декември.  На 

проведеното заседание на 14 декември са прекратени пълномощията 

на общински съветник, който е назначен за управител на търговско 

дружество. 

Следващото  искане  е  с  вх.  № МИ-15-2384 от  23 декември 

2015  г.  С  това  искане,  както  казах,  се  иска  да  се  изплати 

възнаграждение  за  даденото  дежурство  на  18  декември.  На  това 

дежурство  е  подготвено  заседанието,  което  е  проведено  на  21 

декември.  На  проведеното  заседание  на  21  декември  е  обявен  за 

избран следващият от листата на местната коалиция „Заедно”.

Предлагам да  изплатим възнагражденията,  така  докладвани 

от мен, съответно както следва. Дежурствата на 11 и на 18 декември 

на  председател,  секретар  и  член,  а  за  проведените  заседания 

съответно на 14 и на 21 декември на присъствали 10 члена, тоест 

председател, заместник-председател, секретар и 7 члена, като на 14 

декември  2015  г.  е  присъствала  цялата  комисия.  Основанието  за 

изплащането  на  възнагражденията  съответно  за  дежурствата  са 

Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., Раздел втори, буква „а” 

от  решението  на  Централната  избирателна  комисия,  а  за 
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проведените  заседания  на  14-ти,  съответно  чл.  30,  ал.  4,  т.  3  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във 

връзка с Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., Раздел Първи, 

точка  2.1.,  буква  „в”  от  решението  на  ЦИК.  А  за  проведеното 

заседание  на  21  декември  2015  г.  -  Решение  №   2901-МИ  от  5 

ноември 2015 г.,  Раздел Първи,  т.  4 във връзка  с чл.  30,  ал.  6  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, чухте доклада. Колеги, който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова). 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-15-16  от  8  януари  2016  г.  е 

пристигнало искане за изплащане на възнаграждение от Общинската 

избирателна комисия – Бойница, област Видин, за едно проведено 

заседание  на  15  декември  2015  г.  Заседанието  е  проведено  във 

връзка с разпореждане на Административен съд – Видин, относно 

определяне на членове на Общинската избирателна комисия, които 

да  отворят  запечатано  помещение  за  предоставяне  на  53 

недействителни  бюлетини.  На  заседанието  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 8 члена.

Предлагам  ви  да  утвърдим  изплащането  на  това 

възнаграждение от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова).

Колегата Нейкова е следващ докладчик. Заповядайте, колега.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-15-14 от 7 януари 2016 

г.  е  постъпило  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Ветово.  В  искането  се  иска 

възнаграждение  за  дежурство  на  5  януари  2016  г.,  но  от 

приложените  към  искането  протокол  и  решение  става  ясно,  че 

всъщност това е заседание, проведено на Общинската избирателна 

комисия, на което са присъствали председател, секретар и 5 членове. 

На това заседание са взели решение относно промяна в предходно 

тяхно  решение  за  определяне  състава  на  комисията,  която  да 

присъства  при  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и  материали от  изборите  на  25 октомври.  Ако  си 

спомняте, колеги, за няколко избирателни секции в тази община не 

бяха  предадени  избирателните  списъци  на  ГД  „ГРАО”,  тъй  като 

вероятно  са  били  в  торбите  с  книжа  и  мисля,  че  за  това  имаме 

решение, с което дадохме разрешение за отваряне на помещението и 

изваждане на избирателните списъци. С две решения са определили 

състава  на  комисията  и  са  упълномощили  трима  членове  на 

Общинската избирателна комисия – Ветово, които пък да предадат 

избирателните списъци в ГД „ГРАО”.

Предлагам ви да  одобрим за  изплащане възнаграждение  за 

председател,  секретар и петима членове за  заседание  на 5 януари 

2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

18



Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  следващият  доклад  е  за 

коригиране  на  справки  за  одобряване  на  възнаграждения  за 

Общинската избирателна комисия – Русе. Поводът да ви предложа 

тази  корекция  е  писмо  с  вх.  № МИ-06-1  от  7  януари  2016  г.  от 

община  Русе,  отдел  „Финансово-стопански”,  в  което  писмо  те 

поставят  няколко  въпроса  във  връзка  с  изплащане  на 

възнаграждение за заседания и дежурства, одобрени с наши справки, 

тъй като е имало разминаване между отчета на ОИК, представен в 

общината,  и  нашите  решения.  Аз  направих  проверка  на  всички 

справки, които са одобрени с наши протоколни решения от началото 

на декември досега, и установих, че за две дати, които се сочат в 

това писмо на общината,  а именно 14 и 17 ноември действително 

съм пропуснала да включа всички членове, които са дали дежурство.

Предлагам ви за 17 ноември да бъде направена корекция на 

справката, одобрена с протоколно решение на ЦИК на 8 декември 

2015  г.  относно  дежурство  на  17  ноември,  което  е  дадено  от 

председател,  двама  заместник-председатели  и  четирима  членове. 

Дежурствата  са  по  различни  поводи.  Председателят  е  подготвял 

становище  за  участие  в  съдебно  заседание,  единият  заместник-

председател  присъстваше  в  печатницата  „Дунав  прес”  за 

унищожаване  на  технологичния,  брак,  другият  заместник-

председател е дал дежурство в Административния съд и двама по 

двама членовете на Общинската избирателна комисия са дежурили в 

Административния съд за запознаване на заинтересовани страни с 

материали по делото по оспорване на изборните резултати. Така че 

ви предлагам това да е едната корекция.

Другата корекция е за дата 14 ноември. Ние сме одобрили с 

протоколно  решение  на  15  декември  2015  г.  да  бъде  изплатено 

възнаграждение за дежурство на председател и секретар,  на които 

поискахме допълнителни пояснения за какво е било дежурството. Но 
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на тази дата е имало и заседание и на председателя му е одобрено 

възнаграждение за заседание и с оглед на това,  че за  заседание и 

дежурство на една и съща дата одобряваме едно възнаграждение, ви 

предлагам  на  председателя  да  не  бъде  изплатено  такова  за 

дежурство,  а  само  на  секретаря,  който  пък  не  е  присъствал  на 

заседанието.

Ако  бъдат  одобрени  от  ЦИК  така  направените  от  мен 

коригирани справки, да изпратим и съответно писмо до ОИК – Русе, 

и до Министерския съвет, както и до община Русе, да отговорим на 

тяхното писмо. И взимам повод от тяхното писмо, в което те имат 

искане,  когато  е  одобрено  възнаграждение  на  определен  брой 

членове, да посочваме техните имена. В това писмо, което е в папка 

с моите инициали в днешно заседание, за всяка дата съм изписала 

имената на членовете на Общинската избирателна комисия, за които 

следва да бъде изплатено възнаграждение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Забелязах,  че  някои  от  комисиите 

пишат колко са часовете. От разговор с представител на Общинската 

избирателна комисия – София, констатирах, че общините им искат 

справка кой колко часа е работил, нещо, което нямат право да искат. 

Освен поименната справка за кои хора са дежурствата, някъде искат 

и такива справки. Затова аз ви предлагам документите, които идват 

при  нас,  ние  да  им ги  пращаме обратно  на  комисиите или да  ги 

уведомим сега с едно съобщение, че трябва да си оставят копие от 

тези документи – поименен списък на лицата, които са дежурили. А 

за часовете – ще започнат да им удържат и да им делят дневните 

дежурства на часове и да им плащат част от сумите. Аз предполагам, 

че тези искания не са случайни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Нейкова. Колеги, коментари? Не виждам. 

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

гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  
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Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова).

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  с  вх.  №  МИ-15-13  от  7  януари  2016  г.  искане  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Ямбол,  за  заплащане  на 

възнаграждение за проведено едно заседание на 4 декември 2015 г., 

на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 6 членове. Основанието е прекратяване пълномощията на 

общински съветник и обявяването на следващия от кандидатската 

листа  от  политическа  партия  ГЕРБ  на  мястото  на  общинския 

съветник, чиито пълномощия са предсрочно прекратени.

Второто искане за изплащане е за дежурство за подготовка на 

заседанието на 4 декември 2015 г. на председателя. Основанието е 

наше Решение № 2901, Раздел втори, точка 12, буква „а”. Предлагам 

да одобрим изплащането.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  е 

колегата Бойкинова.

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

януари  2016  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия – Стара Загора, за изплащане на дежурства както следва. На 

16 декември 2015 г. се е осъществило процесуално представителство 

по дело № 455/2015 г. от Теодора Иванова Крумова, председател, и 

от член на Общинската избирателна комисия. На 10 декември 2015 

г. се е осъществило дежурство във връзка с отваряне на помещение, 

в което се съхраняват книжа и материали, по искане във връзка с 
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делото, на което се присъствали председател, заместник-председател 

и член.  Дежурство на 21 декември 2015 г.  от председател и един 

член  за  изготвяне  на  отговор  по  касационни  жалби  по 

административно дело № 454. Също така дежурство е имало и на 22 

декември 2015 г., пак във връзка с изготвяне, защото касационните 

жалби са четири. Приложени са и призовките съответно. На 6 януари 

2016  г.  също  председател  и  един  член  са  изготвили  отговор  по 

касационни жалби по административно дело № 455. Делата са две – 

едното е № 454, другото е № 455. И дежурство на 5 януари 2016 г., 

което е само от председателя, за изготвяне на молба за поправка на 

явна   фактическа  грешка  в  решение  №  293  по  описа  на 

Административен съд – Стара Загора.

Предлагам  дежурствата  да  бъдат  изплатени  от  държавния 

бюджет на основание наше Решение № 2901.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова).

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам ви да  направим 

корекция по справка, която съм ви докладвала на 17 декември 2015 

г. от Общинската избирателна комисия – Свищов. На проведеното 

дежурство  на  3  декември  2015  г.  съм  пропуснала  председателя. 

Възнаграждението  е  изплатено  от  общината,  тъй  като  те  са 

приложили справка с присъствалите на дежурството, поради което 

ви предлагам да направим корекция към справката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

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

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков).

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И само за сведение, към вх. № МИ-

15-2391  от  2015  г.  е  дошло  искане  за  изплащане  на  Общинската 

избирателна комисия – Стражица, което ви докладвах във вторник.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Преминаваме към следваща точка – изборните книжа за изборите за 

президент и вицепрезидент. Заповядайте, колега Сидерова.

Точка 7. Книжа за изборите за президент и вицепрезидент на 

Република България.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  на  вчерашното  работно 

заседание обсъдихме останалите спорни изборни книги, свързани с 

регистрацията  на  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент,  доколкото  всички  останали  книжа  са  гласувани  и 

приети в заседание. Освен това си поставихме задача да проверим 

дали в книжата сме предвидили новия тип действия като изборни 

книги, които са свързани с промяна в наименование или състав на 

коалиция, заличаване на партия или коалиция и другите, свързани с 

тези  действия.  Предвидени  са  всички  тези  нови  книжа.  По 

отношение  на  регистрацията  на  българските  неправителствени 

организации,  където  всъщност  е  спорният  въпрос,  доколкото 

искането за международен наблюдател, за самите удостоверения и 

регистри не повдигнаха никакви въпроси, стигнахме до извода, че 

следва  да  уеднаквим  начина  на  изписване  на  книжата  с  вече 

приетите  от  нас  книжа  за  другите  типове  избори,  които  сме 

произвеждали през 2014 г. и 2015 г. година.

Предлагам ви да вървим по тези една или две спорни книги. 

Първата от тях е с № 28, дата 18 май 2015 г. Тук има повторение на 

номерации, които ние ще изчистим. Решихме, че ще отпадне текстът 

„Заявявам за регистрация на наблюдатели в страната, „Заявявам за 
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регистрация  наблюдатели  извън  страната”  и  текстът  ще  бъде 

идентичен  с  Приложение  №  20-МИ  и  с  тези  за  провеждане  на 

изборите за народни представители, което е едно и също.

Освен  това  запазваме  предложението  на  колегата  Цачев  за 

допълнение, което е към обяснителния текст на стр. 2, с изключение 

на  последното  изречение  в  т.  3,  което като  отпадне,  всъщност  се 

уеднаквява текстът на първа и втора страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така представения образец, моля 

да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,  

Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков);  против  –  4 

(Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Владимир  Пенев,  Мария  

Мусорлиева).

Колеги, одобрихме този образец. Продължете със следващия.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият е № 29. Вторият абзац 

трябва  да  отпадне  –  заявявам  за  регистрация  наблюдатели  извън 

страната, а в първия абзац трябва да отпадне само „в страната”. На 

стр.  2  в  пояснителните  текстове  в  т.  втора  отпада  последното 

изречение. Другите допълнения, които е дал колегата, остават.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари?

Който е съгласен да одобрим така предложения образец на 

изборна книга, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева,  Метин Сюлейман,  Георги Баханов,  Мария  

Бойкинова);  против  –  4  (Йорданка  Ганчева,  Ивайло  Ивков,  

Владимир Пенев, Мария Мусорлиева).

Продължете, колега, със следващия образец.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващият  образец  е  №  31  – 

искането на Министерството на външните работи за регистрация на 

международни наблюдатели. Нямаме никакви разногласия, никакви 

разлики в  текстовете  на  всички приети  за  всички  видове  избори. 

Предлагам ви да го гласуваме, защото не сме го гласували досега.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения образец, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева,  Метин Сюлейман,  Георги Баханов,  Мария  

Бойкинова,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло  Ивков,  Владимир  Пенев); 

против – 1  Мария Мусорлиева).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само искам да уточня, че № 31 беше 

с дата 24 април. Другата книга пак е № 31 по това, което работим, но 

е 18 май. Това е входящият регистър, мисля, че тук няма никакви 

различия.  Ако  колегата  Цачев  иска  нещо  да  каже.  Отпада  „в 

страната и извън страната”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да одобрим тази книга, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,   Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,  

Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков); против  –  5 

(Емануил  Христов,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева).

Колеги, одобри се този образец.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият образец е № 32. Това е 

регистъра за публикуване. Мисля, че тук нямаме различия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждате  този 

образец. Коментари? Не виждам.

Който е съгласен да одобрим този образец, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,   Румен  
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Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,  

Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков,  Емануил  

Христов,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов);  

против – 1 ( Йорданка Ганчева).

Продължете със следващия образец, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Образецът е с № 33 – удостоверение 

за наблюдател от българска неправителствена организация. Текстът 

съвпада с текста от всички видове избори. Не сме имали разногласия 

по тези текстове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари? 

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  си  признавам,  че  не  съм  в  детайли 

подготвен, но специално за наблюдателите имаме решение, в което 

влязоха  повече  рестрикции  от  тези,  които  са  изброени  долу  с 

несъвместимости.  Това  не  е  нещо,  заради  което  да  гласувам 

„против”, но просто го казвам дали е съобразено или не.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще влезе после в решението.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  смисъл,  в  решението  имаме  повече 

изброени рестрикции от тези,  които са в книгата.  Да не допуснем 

просто  колизия  между  решение  и  книга.  Дали  е  взето  предвид, 

защото  е  възможно  при  толкова  много  книжа докладчикът  да  не 

помни всяка материя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, други? Не виждам.

Колеги, предложение не постъпи.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Формалното  ми  предложение  е  да 

съобразим несъвместимостите с тези,  които са в нашето решение, 

което ще бъде в сила с оглед решението за това кои решения остават 

в сила, което предстои днес да гласуваме, доколкото разбирам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Наблюдателят не може да 

бъде кандидат, застъпник, представител на партията.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Тоест  да  уеднаквим  изборната  книга  и 

решението. Ако трябва да отпаднат от решението – както реши ЦИК 
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– но да нямаме възможност за тълкуване и за оспорване на наши 

евентуални решения при регистрацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Знаем изписания текст, там става дума за това, че 

наблюдателят  не  може  да  бъде  член  на  комисия,  застъпник, 

представител на партия, коалиция и инициативен комитет.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  възприемем,  ще  впишем  тези 

текстове,  няма  никаква  пречка.  Ние  тогава  възприехме  да  ги 

впишем, за да може наблюдателят да е наясно с ограниченията на 

правомощията си.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да  допълним  в  пояснителния  текст  отдолу  този  текст  от  нашето 

решение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  

Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло  Ивков);  против  -  1 

(Румен Цачев).

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  образец  на 

книга ведно с допълнението, направено в зала, моля да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков); против - 2 (Румен Цачев, Йорданка 

Ганчева).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само за момент. В Приложение № 33 

тези  ограничения  ги  има.  Удостоверението,  което  е  под  № 35  за 

международните  наблюдатели,  и  там  ли  да  пренесем  тези 

рестрикции? Защото само там ги няма. Това исках да попитам.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Би трябвало навсякъде да е еднакво.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Е как ще напишеш на представител 

на Европарламента и на ОССЕ, че не може…
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  става  дума  за 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  нека  да  си  припомним 

пасивното  избирателно  право.  Заповядайте,  за  отрицателен  вот, 

докато мислим по Приложение № 35.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги,  считам, че не може да гласуваме 

някакви рестрикции извън посочените в закона, при положение че 

нямаме прието принципно решение, касаещо регистрацията, правата 

и  задълженията  на  наблюдателите,  като  основание  за  вписване  в 

една изборна книга на този етап.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, продължаваме с Приложение № 35. Не виждам коментари.

Колеги,  който  е  съгласен  да  одобрим  тази  изборна  книга, 

моля да гласува.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин 

Сюлейман, Георги Баханов); против - 1 (Ивайло Ивков).

Колеги,  с  това  одобрихме  образците  на  изборните  книжа. 

Сега трябва да приемем и съответното решение. И разбира се, ще 

стане  преномериране  съобразно  последователността  на  изборните 

книги.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  приемем  решение,  с 

което  утвърждаваме  101  броя  изборни  книжа  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент на Републиката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Правно основание чл. 6, 

ал. 1 от Изборния кодекс и решението да се обнародва в „Държавен 

вестник”.  Колеги,  който е съгласен с така предложения проект на 

решение, моля да гласува.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Метин Сюлейман, Георги Баханов);  против 

- 3 (Ивайло Ивков, Владимир Пенев, Мария Мусорлиева).
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Колеги, това е Решение № 3008-ПВР.

Заповядайте, за отрицателен вот, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Обяснявам гласуването си „против”. То е 

не  за  да  обезценя  труда  на  докладчика,  а  защото  аз  нямах 

възможност детайлно да разгледам книжата,  а тук се натъкнах на 

неща,  които  споделих  и  преди  малко,  а  именно  разлики  с  наши 

принципни решения, които предстои най-вероятно да приемем. Не 

съм ги огледал за себе си така детайлно, че да мога да се съглася с 

тях, а от това, което видях, има известни разлики в нюансите. Това е 

вотът  ми „против”,  просто  за  да  не  моля  да  се  отлага,  след  като 

очевидно по-голямата част от Комисията ги е осмислила. Освен това 

аз не считам, че с процедура, това че първо приемаме книжата, пък 

после решенията, ние не трябва да имаме една стратегическа мисъл, 

така  че  да  са  абсолютно  еднакви.  От  друга  страна,  това  са 

основополагащи  документи,  с  които  ние  след  това  трябва  да  се 

съобразяваме  при  всяко  наше  действие  през  време  на  активния 

период на изборния процес. Това бяха аргументите ми. Не съм готов 

просто при това положение да се доверя. Другият вариант беше да 

искам  отлагане,  за  да  се  запозная  само  аз.  Затова  прецених  да 

гласувам „против”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен да ги изпратим със стандартен образец на 

писмо до  „Държавен  вестник”,  за  да  бъдат  обнародвани,  моля  да 

гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин 

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

Колеги,  позволете  ми  с  ваше  съгласие  да  направим  малка 

промяна  в  дневния  ред –  да  дам думата  на  колегата  Грозева във 

връзка с преписка, която дойде днес и срокът е до днес. Виждам, че 

не възразявате. Заповядайте, колега Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-08-5 от 

12 януари  2016 г. по  електронната  поща е  пристигнало писмо от 

Административен съд - Монтана, с което ни изпращат разпореждане 

от  днешна  дата,  в  което  има  указания,  касаещи  Централната 

избирателна комисия, а именно до 17 ч. на 12 януари, тоест днес, да 

представи преписка във връзка с наше изходящо писмо № МИ-06-

937  от  18  декември  2015  г.  Това  е  във  връзка  с  жалба  от  Тодор 

Найденов Благоев в качеството му на водач на листа за общински 

съветник  срещу  решение  №  195  от  29  декември  2015  г.  на 

Общинската избирателна комисия – Вълчедръм. 

Към писмото, което сме длъжни изпратим, има приложение, а 

именно справка  за  съдимост  на  лицето  Емил  Станилов  Рангелов, 

изпратено  ни от  Министерството  на  правосъдието.  Предлагам ви, 

колеги, към преписката, която ни се иска от Административен съд – 

Монтана,  да прибавим наше Решение № 2000-МИ от 8 септември 

2015  г.,  където  в  точка  Трета  римско  се  намира  основанието  за 

извършване  на  проверката,  както  и  писмата,  получени  от 

Министерството  на  правосъдието  до  Централната  избирателна 

комисия във връзка с тези документи.

Предлагам  ви  също  така  да  бъде  изпратено  освен  по 

електронната поща за бързина и още сега да бъде извикан куриер с 

бърза поща да замине за Монтана.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Предложения?  Ако  няма,  който  е  съгласен,  да  гласуваме 

изпращането  на  документите,  посочени  от  докладчика,  със 

съпроводително писмо, разбира се, моля да гласува.

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

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Емануил Христов, Севинч Солакова,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло  

Ивков).

Следваща точка от дневния ред са писма до МВР. Докладчик 

е господин Баханов.
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Точка 8.  Писма до МВР и прокуратури.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  с  вх.  № ЕП-04-02-

1342 от 14 декември 2015 г. ми е разпределено искане от Областна 

дирекция  на  МВР –  Ямбол,  до  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  постановление  на  Районна 

прокуратура – Ямбол, по тяхна преписка. Изпратили са ни списък с 

23  лица,  като  искат  да  се  установи,  дали  лицата,  попълнили 

декларация по чл. 33, ал. 2 и чл. 350, ал. 1, чл. 371 и § 1 и 2 и т. 2 от  

Допълнителните  разпоредби  на  Изборния  кодекс,  имали  ли  са 

избирателно право и ако са имали такова, дали не са го упражнили 

повече от веднъж в проведените на 24 май 2014 г. избори за членове 

на Европейския парламент.

Уважаеми колеги,  ще изготвя  писмо,  тъй като е  направена 

справка  от  Стоян  Русинов,  повечето  от  лицата  не  фигурират  в 

списъците,  които  са  ни  предоставени  от  Териториална  дирекция 

„ГРАО”.  Само по отношение на  две  лица има,  че  са  гласували в 

чужбина  в  нарушение  на  цитираните  преди  малко  от  мен 

разпоредби. Така че писмото ще е в този смисъл – с изключение на 

двете  лица,  за  които  имаме  данни,  че  са  гласували  съобразно 

писмото на „ГРАО”.

Следващото, уважаеми колеги, е с вх. № ЕП-04-02-1344 от 23 

декември 2015 г. от МВР – Кърджали. Записано е „напомнително”, 

но  след  като  са  се  свързали  колегите  от  деловодството,  се  е 

изяснило,  че  такава  преписка  не  е  постъпвала  досега  в 

деловодството  на  ЦИК,  тоест  това  писмо постъпва  за  пръв  път в 

ЦИК, не е напомнително, така че нямаме някакво забавяне. Желаят 

да им кажем в коя секция в Кралство Дания е гласувало дадено лице 

и  да  се  предостави  копие от  избирателния  списък  на  секцията,  в 

която е гласувало, и попълнената от него декларация.

Подготвени са  документите и  със  стандартно  писмо ще се 

препрати на колегите от Областна дирекция на МВР – Кърджали.

И последното е от Окръжен следствен отдел – Кърджали, до 

Централната избирателна комисия, с вх. № НС-09-53 от 17 декември 

2015  г.  Желаят  да  им  бъдат  предоставени  заверения  копия  по 
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отношение на едно лице, искането е стандартно. Но след проверка е 

установено,  че  същото  не  фигурира  в  списъците  на  „ГРАО”  за 

гласуване за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Моля, уважаеми колеги, да гласуваме тези писма анблок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  По 

преписките, докладвани от колегата Баханов, имате ли коментари? Не 

виждам.

Подлагам ги на гласуване анблок. Колеги, който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч  

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И още едно,  уважаеми колеги, към вх. 

№ МИ-15-1882 от 10  декември 2015 г. е получено едно писмо по 

отношение на  секретаря  на  ОИК  –  Банско,  Маргарита  Кехайова. 

Писмото  е  две  страници,  около  20  точки,  беше  качено  във 

вътрешната мрежа. Преди това беше постъпило подобно писмо, то е 

до  всички  хотели  в  Банско,  до  различни  институции,  вестници. 

Уважаеми  колеги,  считам,  че  тук  се  касае  за  абсолютно лични, 

интимни неща по отношение на това лице, което не засяга работата 

му  като  секретар на  Общинската  избирателна  комисия –  Банско. 

Така че ще ви предложа да го гласуваме за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, надявам се сте се 

запознали. Който е съгласен да остане за сведение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч  

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Следващ докладчик е колегата Ганчева.

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

ЕП-09-5 от 7 януари 2016 г. от Окръжна прокуратура – Благоевград, 
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Окръжен  следствен  отдел.  С  него  ни  искат  изясняване  на 

фактическата обстановка по досъдебно производство по следствено 

дело 366/2015 г., водено срещу Сашко Ристовски. Искат да им бъде 

изпратена  подробна  справка  относно  обстоятелствата  бил  ли  е 

включен  в  избирателния  списък  за  провеждане  на  изборите  за 

членове на Европейския парламент,  упражнил ли е  правото си на 

глас,  отговарял  ли  е  на  изискванията,  дописан  ли  е  в  списъка  за 

гласуване извън страната, кога и при какви обстоятелства.

В  моята  папка  във  вътрешната  мрежа  е  подготвеният 

стандартен  отговор,  който  изпращаме до  окръжните  прокуратури, 

със съответните приложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч  

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

По тази точка  е  докладчик и  колегата  Пенев.  Заповядайте, 

колега.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-09-1177 

от  17  декември 2015  г.,  от  Окръжна  прокуратура  -  Благоевград, 

Окръжен следствен отдел, във връзка с проверка за нарушения при 

гласуването  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България през 2014 г. Изготвил съм проект на отговор, 

който е в днешно заседание в моята папка. Той е стандартен, тъй 

като  и  исканите  сведения  са  стандартни.  Единственото,  което  е 

допълнено,  е  във  връзка  със  запитване  кои  лица  и  на  какво 

основание са установили нарушението,  затова  съм допълнил един 

абзац, в който съм посочил, че проверката за гласуване в нарушение 

на  правилата  на Изборния кодекс е  извършена от  ГД „ГРАО” по 
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реда и при условията на Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. на 

ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева, Ивайло Ивков).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги,  следващият ми доклад е във 

връзка  с  две  писма.  Докладвам ви  ги  съвместно,  тъй  като  касаят 

искания  и  справки  за  едно  и  също  лице,  но  по  две  различни 

досъдебни производства. Едното е от Областна дирекция на МВР – 

Ямбол,  по  досъдебно  производство  №  103.  Постъпило  е  в 

Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  НС-04-02-51  от  1 

декември 2015 г. Питането е да се предостави справка кое е лицето, 

което е обявено за избран за народен представители в Четиридесет и 

третото  Народно  събрание  като  кандидат  от  политическа  партия 

ДПС  за  31  Избирателен  район,  Ямбол,  както  и  копие  от 

удостоверението за обявения за избран народен представител. Също 

такова  искане  е  постъпило  с  вх.  №  НС-04-02-52,  отново  е  от 

Областна  дирекция  на  МВР  –  Ямбол,  но  е  по  друго  досъдебно 

производство  №  648/2015  г. Това  е  досъдебно  производство  на 

Районно управление – Ямбол, а предишното е на Областна дирекция 

на МВР – Ямбол.

Изготвил съм два отделни отговора, тъй като са две писмата. 

Те са идентични по съдържание, просто са адресирани до подателите 

на  писмата.  Прилагаме  копие  от  удостоверението  и  съответно 

заверено копие на решението, с което е обявен съответният кандидат 

за избран за народен представител.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложените отговори, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  
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Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева, Ивайло Ивков).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад е във връзка с 

постъпило  писмо  с  вх.  №  МИ-09-2  от  7  януари  2016  г. от 

Специализираната  прокуратура, Следствен отдел. Запитването е да 

се предостави справка относно три имена и ЕГН на лицето, избрано 

при проведените местни избори за кмет на община Стражица, както 

и дали същият е встъпил в длъжност и ако да, кога.

Изготвил  съм  проект  на  отговор,  който  е  във  вътрешната 

мрежа.  Даваме  информация  с  кое  решение  на  Общинската 

избирателна комисия – Стражица, е обявен за избран за кмет и кое е 

лицето със  съответните му лични данни,  като посочвам текста  от 

Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация,  в 

който е уредено кога възникват пълномощията на кметовете, както и 

че  Централната  избирателна  комисия  не  разполага  с  тези  данни, 

такава  информация  могат  да  получат  от  Общинския  съвет  в  гр. 

Стражица.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева, Ивайло Ивков).

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  следващият  ми  доклад  е  по 

писмо с вх. № ЕП-04-02-1345 от 28  декември 2015 г. Проектът на 

отговор е във вътрешната мрежа. С това писмо, което е постъпило от 

Областна  дирекция  на  МВР  –  гр.  Пловдив,  Пето  районно 

управление, се иска от нас да им изпратим оригинала на протокола 

на секционната избирателна комисия в конкретно посочена секция в 

гр.  Пловдив  на  проведените  избори  за  членове  на  Европейския 
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парламент, който им е необходим за изготвяне на експертна справка 

относно допълненото в него лице, упражнило избирателно право.

В тази връзка с отговора, който съм изготвил, уведомявам, че 

в протокола на секционната избирателна комисия поименни данни 

за гласуването не се съдържат,  поради което няма как да свърши 

работа  този  протокол.  Обяснявам,  че  тези  данни  се  отразяват  в 

избирателните списъци и съответно посочвам къде се съхраняват, 

тоест  в  общинската  администрация,  откъдето  да  си  поискат 

избирателния списък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги,  в  следващата  точка  първи  докладчик е  колегата 

Златарева,  на  която  ще й  се  наложи отсъствие  поради обективни 

причини,  затова  прекъсваме  докладите  на  колегите  Пенев,  ако не 

възразявате. Не възразявате. Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено едно писмо, което е качено във вътрешната мрежа на 

английски, днес дойде и преводът, който също е качен, въз основа на 

което  трябва  да  се  изготви  четвъртият  периодичен  доклад  по 

Международния пакт по граждански и политически права. Ние сме 

като държава членки на пакта и поради тази причина Комитетът по 

правата на човека ни изпраща един въпросник как са се спазвали 

човешките права за един доста голям период 2011-2015 г. Оказва се, 

че в този въпросник ние нямаме голямо участие, защото става дума 

повечето за задържания, за които трябва да се отговори от ВСС, от 

съдилищата,  от  омбудсмана,  борба  с  тероризма,  равенство  между 

мъже и жени, защита на правата на лесбийки, гейове, бисексуални, 

транссексуални  лица,  насилие  срещу  жени  (знаете,  в  България 

нямаме такава дискриминация). Това не касае ЦИК. 
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Нас касае последният абзац, т. 21 от въпросника, в който се 

иска да се опишат предприетите мерки за премахване на езиковите 

бариери, които пречат на лица от етнически малцинства да участват 

ефективно в изборния процес. Изрично е написано ЦИК и още една 

агенция.

Мисля,  че  би  могло  да  се  отговори  по  т.  18  за  това,  че 

информация за достъпа до подходящи средства за защита. На един 

друг въпрос бихме могли по-общ въпрос да отговорим. Но така или 

иначе,  срокът е април, писмото е качено във вътрешната мрежа и 

можем  да  го  разгледаме  в  един  по-друг  момент,  когато  ще  има 

проект на тези отговори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, позволете ми да 

допълня  доклада.  Колеги,  авторът  на  писмото  е  определил 

институциите, които според него трябва да отговорят на определени 

въпроси.  Дали  институцията  се  припознава  като  адресат  на  тези 

въпроси е друг въпрос – това е първата ми теза и тук ще мислим. 

Второ, онова, което ни касае според автора на това писмо, е т.  7, 

която  за  всички  институции,  и  т.  21,  където  изрично  е  посочена 

ЦИК. Молбата ми е да ги погледнете.

И,  колеги,  ако  видите  на  официалния  текст  на  английски 

моята резолюция, с цел икономия на финансови средства помолих 

превод  да  бъде  извършен  в  отбелязаните  части,  които  касаят 

Централната  избирателна комисия,  а  именно т.  7  и  т.  21.  Превод 

обаче е извършен на целия текст, така че, колеги, лично аз ви моля 

да потвърдите или не това плащане. Аз лично ще гласувам „против”, 

защото считам, че когато има резолюция да се извърши определено 

действие,  то  трябва  да  се  извърши  така,  както  е  съобразно 

резолюцията. Колеги, в момента, в който дойде плащането, аз ще го 

внеса, днес го казах за сведение.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  искам  да  направя 

реплика. При тези огромни разходи, които прави ЦИК за какво ли 

не, това че са преведени четири листа в повече, общата информация 

за колегите какво представлява Комитетът за правата на човека е от 
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полза  за  всички  нас,  с  какво  се  занимава  и  какво  изследва 

Комитетът. Така че не мисля, че е голям проблем това. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като  това 

беше  реплика,  моля  за  дуплика.  Първо,  Централната  избирателна 

комисия би следвало да е запозната с Комитета по правата на човека, 

тъй като за втори път идва преписка, която ни адресира, и за втори 

път ние говорим по нея. И на второ място, колеги, този мониторинг 

за  втори  път  идва  в  Централната  избирателна  комисия  като 

последователност  на  въпроси  и  мерки,  които  се  предприемат  от 

държавата. Поставих един въпрос, който аз след това ще поставя на 

гласуване, когато дойде фактурата, днес ви го докладвах за сведение, 

дотолкова  доколкото  резолюция,  която  съм  отразила,  не  се 

изпълнява.

Колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважавам  познанията  по  чужди 

езици на нашите колеги, но считам, че всеки документ, който влиза в 

Комисията от международна институция, независимо първи, втори 

или десети пъти, трябва да бъде превеждан в цялост за нуждите на 

цялата Централна избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Считам,  че  председателят  на 

Централната избирателна комисия е доста по-стойностен от това, че 

в  момента се  създава  някаква интрига  за  някаква резолюция и за 

някакви точки. Не считам, че е направено кой знае какво, за да се 

занимава цялата Централна избирателна комисия с това, независимо 

от мнението в момента на секретаря и председателя.

Подкрепям  изцяло  изказването  на  госпожа  Сидерова,  че 

всички тези документи трябва да се превеждат в цялост.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  разбрахме,  че 

резолюциите  на  председателя  нямат  стойност.  Продължаваме  със 

следваща точка – доклади по писма.  Заповядайте, колега Сидерова.

Точка 9. Доклади по писма.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  писмо  е  до  началника  на 

Районно управление – Сунгурларе, Бургас. Входящият номер е МИ-

04-02-1 от 4 януари 2016 г. Това е искане на Областна дирекция на 

МВР  –  Бургас,  Районно  управление  –  Сунгурларе,  във  връзка  с 

постановление № 337/2015 г. на Районна прокуратура – Карнобат, 

относно това дали едно лице е гласувало, без да има избирателни 

права, извън страната. Поискано ни е копие от неговото заявление, 

както и оригиналната част от избирателния списък, където той се е 

подписал при гласуването за членове на Европейския парламент.

Отговорили сме на исканията, като сме представили копие от 

декларацията,  която  е  подало  лицето,  копие  от  страниците  на 

списъка, попълван в изборния ден, и копие от страницата от списъка 

по т. 6 към Решение № 374. Посочили сме имената на членовете на 

секционната избирателна комисия № 119 в Нидерландия, Ротердам, 

което ни е било поискано, с телефоните и със стандартния текст, че 

по-големи подробности относно координатите на членовете могат да 

намерят евентуално в Министерството на външните работи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,   Таня  

Цанева ).

Колега  Сидерова,  имате  ли  още  доклади  по  тази  точка? 

Продължете, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Общинската избирателна комисия – 

Елин  Пелин,  Софийска  област,  ни  уведомява,  че  е  допуснала 

поправка на очевидна техническа грешка в нейно решение № 233, 

което апропо не е качено на сайта на комисията, след като направих 

проверка.  Преписката  е  вх.  №  МИ-15-2375  от  4  януари  2016  г., 

разпределена е едновременно на мен и на колегата Грозева.

Другото писмо много мислих дали да го докладвам, но тъй 

като ми е  разпределено,  ще го  докладвам.  Лицето,  което с  много 
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обидни – да не кажа друга квалификация – думи се беше обърнало 

към  нас  в  гнева  си,  че  не  е  отразена  неговата  преференция  при 

гласуването в изборите. С малко по-мек тон отново ни е нагрубил, 

като не иска от нас отговор, но смятам, че ние сме виновни: „След 

като се подигравате с мен и гласът ми не е отразен, какво очаквате?” 

Не считам, че трябва да му отговаряме,  не защото той не иска,  а 

защото поведението му е непристойно. Предния път нямаше как да 

премълчим,  тогава  текстът  беше  отвратително  груб.  Сега  вече 

смятам, че няма какво да отговаряме, ние сме го уведомили.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  Сидерова,  с 

цялото  си  уважение  към  предложеното  от  вас,  аз  по  принцип  го 

подкрепям, но считам, че когато има обидни квалификации не само 

към  ЦИК,  а  въобще  към  органи  на  държавата,  следва  да  бъдат 

изпращани на прокуратурата. Защото това граничи с други неща и 

лавинообразно тези процеси се задълбочават. Категорично считам, 

че трябва да бъдат изпращани, ако има обидни квалификации, груби 

квалификации  и  т.н.,  както  се  изразихте,  до  съответните 

прокуратури. Нищо че на първо време може да няма ефект.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Но  това  писмо  не  е  от  този  род. 

Онова е докладвано преди три седмици.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Колега, само 

да помоля все пак за следващото заседание ние да имаме отговор на 

СДВР по прокурорската преписка по повод организацията на деня 

след изборите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да,  ще има отговор.  Но считам,  че 

изборните  книжа,  принципните  решения,  хронограмите  и  много 

други  неща  бяха  достатъчно  голям  обем,  който  ме  затрудни.  За 

четвъртък ще имате и двата отговора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-14-2 от 8 януари 2016 г. от кмета на община Ветово, с което ни 
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уведомяват,  че  във  връзка  с  наше  Решение  №  2993-МИ  от  17 

декември 2015 г. и при спазване разпоредбите на Решение № 2662 от 

18  октомври  2015  г.  на  ЦИК  комисия  от  длъжностни  лица  на 

общинската  администрация  и  в  присъствието  на  членове  на 

Общинската  избирателна  комисия  са  разпечатали  помещението,  в 

което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  местните 

избори, във връзка с необходимостта от предоставяне на ГД „ГРАО” 

на избирателните списъци. Приложено е копие от заповед № 760 от 

21 декември 2015 г.  на кмета на общината и копие от протокола, 

който  е  съставен  за  отваряне  на  помещението.  Само  за  ваша 

информация  от  протокола  е  видно,  че  действително  в  торбите  са 

били избирателните списъци, които е трябвало да бъдат предадени 

на ГД „ГРАО”. Докладвам ви го за сведение.

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-00-435 от 30 декември 2015 

г., получено от Агенция за социално подпомагане в отговор на наше 

писмо № 00-431 от 17 декември 2015 г. Това писмо изпратихме до 

няколко институции по повод тяхното становище за осигуряването 

върху  възнагражденията  на  членове  на  общински  избирателни 

комисии за заседания и дежурства. Докладвам го засега за сведение, 

както и писмо с вх. № МИ-00-434 от 30 декември 2015 г., получено 

от  Агенция по заетостта.  Двете  писма са качени в  папка с  моите 

инициали от 5 януари 2016 г. Аз ви предлагам да изчакаме от всички 

институции, до които беше адресирано нашето писмо, да получим 

отговор, след което да преценим дали да ги препратим до всички 

общински избирателни комисии и до общините или да подготвим 

едно  обобщено  становище  на  база  на  изразеното  и  от  другите 

институции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Към днешна 

дата  – за  сведение.  Продължаваме със  следващ докладчик в зала, 

това е колегата Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-3 от 7 

януари 2016 г. писмо от кмета на община Долна Митрополия, както 

и вх.  № МИ-06-2 от 7 януари 2016 г.  писмо от кмета на община 

Искър.  Докладвам  ги за  сведение.  И двете  писма  са  с  идентично 
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съдържание.  Това  са  писма  с  приложени  към  тях  заповеди  на 

кметовете  и  протоколи  за  отваряне  на  помещения,  в  които  се 

съхраняват изборни книжа и материали от местните избори в 2011 г., 

с оглед изваждане на книжата, извършване на оценка на книжата и 

предаването  им  на  Държавен  архив.  Приложени  са  заповеди  и 

протоколите  на  комисиите,  които  са  назначени  за  отваряне  на 

помещенията  във  връзка  с  указанията,  които  са  дадени  в  наше 

Решение № 2662. За сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с 

докладите на колегата Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

писмо към вх. № ЕП-09-374 от 9 декември 2015 г. С това писмо се 

изисква във връзка с предходно запитване и подробен отговор, който 

Централната  избирателна комисия е  дала.  То е  било във връзка  с 

проверка за нарушение на гласуването от страна на конкретно лице в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент.  Постъпило  е 

първоначално запитване с входящ номер при нас на 8 юли, на 16 

юли е изпратен подробен отговор,  включително с приложени към 

него  копие  от  списъка  за  проверка  на  Министерството  на 

регионалното развитие и благоустройството, копие от декларацията 

по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс на лицето, което е гласувало, и 

копие от списъка за гласуване извън страната. Новото запитване е да 

се  предоставят  всички  документи  от  ГД  „ГРАО”  към 

Министерството  на  регионалното  развитие  и  благоустройството, 

включително декларации по чл. 33, ал. 2, по чл. 350, ал. 1, по чл. 375, 

§ 1, т. 2, от които може да се установи постоянният и настоящият 

адрес на лицето, за да може да се извършат процесуално-следствени 

действия  с  участие  на  това  лице  и  приключване  на  досъдебното 

производство.

В тази връзка съм изготвил проект на отговор до въпросния 

следовател, с който го уведомявам, че всички документи  и данни, с 

които  сме  разполагали,  са  изпратени  с  предишния  ни  отговор,  а 

данни  за  постоянен  и  настоящ  адрес  на  това  лице  могат  да  се 
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поискат от компетентните органи по реда на Закона за гражданската 

регистрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева,  

Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад е във връзка с 

писмо, постъпило с вх. № ЕП-04-02-2 от 8 януари 2016 г. от СДВР – 

Четвърто  районно  управление,  отново  във  връзка  с  проверка  за 

нарушение  на  правилата  за  гласуване  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България. От нас е поискана 

информация  кои  са  били  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия  на  конкретна  избирателна  секция  в  София,  данни  в  кой 

избирателен  списък  е  включено  лицето,  по  какъв  ред,  на  какво 

основание, от кого това лице е дописано в избирателния списък в 

избирателната  секция  и  да  им  бъде  изпратено  заверено  копие  от 

страницата от избирателния списък, в която е отразено гласуването 

на това лице.

Във връзка с това запитване съм изготвил проект, който е във 

вътрешната  мрежа.  Уведомявам,  че  секционните  избирателни 

комисии се назначават от районните избирателни комисии и цялата 

документация на районните избирателни комисии се предава и се 

съхранява  в  областната  администрация,  че  документите,  които  се 

предават  от  секционната  избирателна  комисия,  съответно 

избирателните  списъци  пък  се  съхраняват  в  общинската 

администрация и тези документи следва да се поискат от областната 

или общинската администрация. Ние не разполагаме с данни и не 

можем да посочим в кой избирателен списък е включено лицето, но 

прилагаме съответната страница от справката, която е изготвена от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на 
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която е отразено, че лицето няма настоящ адрес в страна членка на 

Европейския  съюз.  Допълнил  съм  текст,  в  който  посочвам,  че 

основанията,  на  които  лицето  е  дописано,  се  съдържат  в 

избирателния  списък  в  графа  „Забележки”  и  оттам  може  да  се 

установи как точно е извършено дописването, от кого и по какъв 

начин.  Тоест,  че  трябва  да  се  поиска  избирателният  списък  от 

общинската администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева,  

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Последният ми доклад е по едно писмо 

с вх. № МИ-06-814 от 3 декември 2015 г. То е от община Ловеч във 

връзка  с  отваряне  на  запечатани  помещения  по  повод  съдебни 

производства,  образувани по жалби срещу обявените резултати от 

изборите за  общински съветници и кметове.  Приложено към това 

писмо  са  ни  изпратили  определенията  на  съответните  съдебни 

състави,  които  са  разпоредили  отварянето  на  запечатаните 

помещения. Докладвам ви това писмо за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

следващият докладчик е колегата Ивков. Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-10 от 

8 януари 2016 г. от Общинската избирателна комисия - Хисар. Това 

е  трето  писмо  в  рамките  на  заседанията  ни  след  Нова  година. 

Писмото е качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Това  писмо  е  един  от  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия,  който  решава  да  ни  информира  за  ситуацията  в 

Общинската избирателна комисия – Хисар, ретроспективно, десетки 

страници  абсолютно  ирелевантни  документи,  преписката  как  бил 

подгонен този човек, който е с влязла в сила присъда с оглед нашето 
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писмо.  Знаете,  като  ретроспекция,  те  не  му  прекратиха 

пълномощията,  тъй  като  там  очевидно  има  сблъсък  на 

представителите на различните политически сили. Той се оплаква от 

непрозрачност, че не е могло да видят какви са жалбите до съда, а 

жалбите са подадени от местната коалиция „За Хисар” и от ГЕРБ. 

Ние  тогава  взехме  решение  да  изчакаме,  да  видим  какво  е 

решението. Първоначално имахме протоколно решение, от което се 

отказахме според с течение на времето абсолютно правилно, за да не 

припяваме  в  отбора  на  една  или  друга  политическа  сила,  а  да 

изчакаме да видим какво ще реши съдът.

Аз мисля на следващото заседание да приключим тази сага, 

като изчаквам колегата Матева, която също е докладчик по случая, с 

която заедно обмисляме становище без група и го представяме пред 

вас, но като цяло това е ситуацията там. На 10-ти е имало заседание 

на съда, нека да видим какво е решението. Сега няма за какво друго, 

освен за сведение да ви представя това писмо. Оплакванията са, че 

това е много авторитетен човек и срещу него е имало нападение от 

дадените политически сили, които обжалват,  има непрозрачност в 

комисията, не му е дадено да се запознае какви са жалбите. Според 

мен абсолютно правилни са действията, защото не е необходимо той 

да се запознава с това, което е постъпило от ЦИК в ОИК. Той има 

възможност  да  защити  правата  си  в  открито  заседание  пред 

съответния  административен  съд.  И  при  това  положение  аз  не 

виждам  какво  ние  изобщо  трябва  да  интервенираме  в  тази  сага. 

Трябва да изчакаме решението на съда, което може би е факт, но аз 

не проверих, защото нямам номер на делото, днес ще се постарая да 

го  намеря и без  номер на делото.  Ако не,  ще вляза  във връзка  с 

председателя на Общинската избирателна комисия – Хисар, който е 

представлявал Общинската избирателна комисия. Той пък е казал, 

че  ще защитава личното си мнение,  а  не мнението на комисията. 

Тоест  и  единият,  и  другият  лагер  според  мен  допускат  доста 

емоциите да надделеят и не си гледат както трябва работата. Но аз 

ви го докладвам за сведение, защото случаят е доста деликатен и 

касае и нас като Централна избирателна комисия, доколкото става 
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въпрос  за  общинска  избирателна  комисия,  отношенията  вътре  и 

неспазване  на  наши указания  фактически  като  цяло.  Но в  крайна 

сметка Административният съд ще се произнесе.

Ако  има   други  коментари  или  въпроси,  съм  готов  да 

отговаря.  Аз  детайлно  съм  запознат.  Повечето  са  публикации  и 

възможно най-кратко ви обрисувах обстановката там.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги? Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Само  в  частта  относно  изказаното 

становище  от  председателя  на  ОИК –  Хисар,  ако  това  е  вярно  и 

правилно съм чула,  че  ще  защитава  собствена  позиция,  искам да 

изтъкна,  че  в  тази част  трябва  да  остане висящо,  за  да  направим 

съответната  проверка,  включително  когато  проверяваме  и 

документите  и  постановените  актове  по  делото  и  протокола  от 

заседанието. Защото това негово твърдение не противоречи просто 

на указание на ЦИК, а на закона!

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с колегата Солакова, но 

случаят  е  комплексен  и  според  мен  не  трябва  да  го  разглеждаме 

парче по парче. Още повече, че е възможно с оглед обстоятелствата 

той афектиран да е заявил това пред тях в заседание, а пък в същото 

време от протокола на заседанието на съда ще се види дали го е 

извършил.  От  друга  страна,  той  пък  следва  указанията  на 

Централната избирателна комисия, макар и абсолютно правилно да 

не  може да  изразява  лично  мнение,  представлявайки  Общинската 

избирателна  комисия,  след  като  ние  имаме  практика  и  в  това 

отношение – когато имаме отхвърлително решение, както е в техния 

случай, изобщо да не се изпраща представител в съда, тъй като няма 

коя теза той да защити. Не съм запозната с протокола от заседанието 

от  10  януари  на  Административния  съд,  в  четвъртък  ще  ви 

докладвам отново с последната информация, която ще сложи край 

на казуса и ще вземем окончателно протоколно решение, което ще 

ви предложим с колегата Матева,  ако е тук, ако не – аз, какво да 

правим и вие ще решите.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само исках да допълня, просто за 

протокола да го има, в подкрепа и на казаното от госпожа Солакова, 

и  на  вашите  думи,  колега  Ивков,  че  председателят  (аз  не  го 

познавам)  отказа  да  подпише  протокол,  когато  бяхме  тук  в 

празничните дни с госпожа Цанева, отказа да подпише протокол на 

Общинската избирателна комисия от заседание, в което е участвал. 

Тоест това вече е определено нарушение на закона.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете с докладите 

си, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № МИ-15-17 от 8 януари 

2016 г., качено е във вътрешната мрежа. Новоназначеният (знаете, че 

направихме доста  размествания  по  искане  на  политическа  партия 

ГЕРБ в ОИК – Пловдив) председател ни моли с цел оптимизиране на 

работата  кореспонденцията  да  бъде  получавана  на  следния 

административен  адрес  на  община  Пловдив  и  ни  дава  адреса  на 

община Пловдив и деловодството. Моят проект, който не е качен, 

защото  нямах  време,  но  мога  да  ви  го  изчета,  защото  съм  си  го 

написал  ръкописно  в  какъв  смисъл  да  е,  да  отговорим  на 

новоназначения  от  нас  председател  на  Общинската  избирателна 

комисия,  че  във  връзка  с  неговото  писмо  го  уведомяваме,  че 

кореспонденцията  ще  се  изпраща  до  Общинската  избирателна 

комисия на адрес на предоставеното й помещение, а не до адрес на 

общината. Моля да ни уведоми дали има промяна в адреса. За негово 

удобство, разбира се, можем да изпращаме кореспонденцията и на 

неговия  електронен  адрес,  освен  на  адреса  на  Общинската 

избирателна  комисия,  но  не  и  на  деловодството  на  общината, 

доколкото се касае за два различни субекта. Съгласувах това вчера с 

председателя, защото първоначално мислех да му кажем, че да, на 

този  адрес  и  да  го  помолим на  интернет  сайта,  но  тук  има  един 

детайл  и  аз  съм  съгласен  с  председателката,  разбира  се,  че  в 

общините  могат  да  им  предоставят  помещения,  но  по  закона  са 

длъжни да  предоставят  помещението  на  Общинската  избирателна 
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комисия   и  ние  не  можем  да  изпращаме  кореспонденция  до 

деловодството на общината според мен, а трябва да го адресираме 

до  Общинската  избирателна  комисия.  Като  нямаме  нищо  против 

помещение, което ни посочи. И затова в този смисъл е отговорът, че 

кореспонденцията  ние  винаги  ще  отправяме  до  Общинската 

избирателна  комисия  на  помещение,  което  ни  посочи,  че  ни  е 

предоставено,  било  и  в  общината,  но  не  в  деловодството  на 

общината до общинска администрация. Това имам предвид, това е 

нюансът, а не че ние държим да е другаде помещението. Ако кажете, 

отговорът ще е друг, аз затова го поставям на обсъждане. Предлагам 

ви  моя  проект.  Не  мисля,  че  е  толкова  спешно,  нека  да  обсъдим 

въпроса на работно заседание и ще го докладвам в четвъртък, за да 

преценим  какво  да  отговорим.  Защото  с  колкото  колеги  досега 

говорих, толкова различни становища има и във всяко има резон.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  и  това  да 

обсъдим  на  работно  заседание,  защото  трябва  да  направим 

кореспонденцията  си  по  начин,  така  че  от  една  страна,  да  е 

максимално лесен достъпът до тази информация, от друга страна, 

разбира се,  да бъде до общинските избирателни комисии, а не до 

друг  субект  и  друго  деловодство.  Оставяме  го  за  следващия  път, 

колега, записах. Имате ли други?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

ви докладвам поредно писмо по електронната поща от Борис Киров, 

член на СИК в Лозана, Швейцария, към № НР-22-66. Писмото е от 8 

януари.  Отново  ни  пита  дали  сме  получили  отговор  от 

Министерството на външните работи на наше писмо от 17 декември 

2015  г.,  когато  по  компетентност  препратихме  писмото  на  Борис 

Киров до министъра на външните работи.

По  повод  негово  запитване  от  4  януари  ние  на  7  януари 

изпратихме писмо да получим информация или копие от отговора, 

който  от  Министерството  на  външните  работи  са  изпратили  до 
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господин  Киров.  Ще  го  докладвам  за  сведение.  Считам,  че  не 

дължим отговор на господин Киров на този етап.

Докладвам доста покани за счетоводни семинари, с различни 

номера  са,  ще  се  предоставят  на  администрацията  в  лицето  на 

господин Николай Желязков, който в момента замества директора 

на дирекция „Администрация”, и ако има конкретни предложения от 

тяхна страна, тогава да бъдат докладвани в Централната избирателна 

комисия. Няма да цитирам номерата,  защото са много, да не губя 

време. Докладвам ги за сведение. Всички покани, постъпили до дата 

11 януари 2016 г.

Само за сведение ви докладвам, че продължават да пристигат 

писма от общинските администрации по повод наше запитване как 

изпълняват наше Решение № 2901. Администрацията ги отразява в 

една  таблица,  ще  направи  обобщението,  ще  ви  представя  на 

вниманието една обобщена справка по отношение на изпълнението 

на задължението на общинските администрации да създадат условия 

за работа на общинските избирателни комисии. И разбира се,  ако 

има случаи, в които следва отново да се обърнем към кметовете на 

общини, ще предложа да го направим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  имам  да  ви 

докладвам едно писмо,  постъпило по електронната  поща с  вх.  № 

МИ-15-45  от  12  януари  2016  г.  Писмото  е  от  председателя  на 

Общинската избирателна комисия – Димитровград. С него господин 

Гавазов  ни  моли  да  го  уведомим  дали  в  срока  на  обжалване  на 

Решение № 3006-МИ от 7 януари 2016 г.  на ЦИК в Централната 

избирателна комисия е постъпила жалба срещу цитираното решение. 

Става  въпрос  за  общинския  съветник  Стефан  Димитров. 

Информацията им е необходима с оглед организиране полагането на 

клетва на избрания общински съветник.

Предлагам един съвсем кратък отговор, че до днешна дата в 

Централната  избирателна  комисия  не  е  постъпила  жалба  срещу 

нашето решение.

49



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  

Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  

Ивков).

Следващ докладчик по тази точка е колегата Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № МИ-08-4 от 8 януари 

2016  г.  Върховният  административен  съд  ни  уведомява,  че  във 

връзка  с  наше  писмо,  с  което  помолихме  делата  да  се  гледат  в 

сроковете по чл. 459, ал. 9 и 11 от Изборния кодекс, ни уведомява, че 

са предприети необходимите действия.

Също така в моя папка съм написала писмо до председателя 

на Софийски градски съд, ако сте съгласни, да поискаме, тъй като не 

се  поддържа  публичен  регистър  на  регистрираните  политически 

партии във връзка с предстоящите избори и по повод предишните 

местни избори, знаете случая с Общинската избирателна комисия – 

Петрич,  да поискаме да ни предоставят списък на регистрираните 

партии по Закона за политическите партии до датата на обнародване 

на указа. Взела съм последния, от 11 декември, но с оглед днешния 

доклад на председателя за нови два указа евентуално ще съобразя 

датата с най-последното обнародване. Писмото е малко по-подробно 

с оглед на това, че все пак ние трябва да обясним защо искаме този 

списък, тъй като няма такава практика в Софийски градски съд – те 

издават преписи от решения, удостоверения за актуални състояния. 

Моля да го погледнете, във вътрешната мрежа е. Обяснявам, че има 

нови  и  частични  избори  на  13  март  и  че  съгласно  чл.  128  от 

Изборния кодекс наименованието или абревиатурата  на  коалиция, 

регистрирана  в  Централната  избирателна  комисия  или в  ОИК,  не 

може  да  повтаря  наименованието  или  абревиатурата  на  партия, 

регистрирана по Закона за политическите партии. Член 128 е в глава 

„Регистрация”  в  ЦИК  на  партии  за  участието  им  в  изборите.  И 
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съответно че съгласно чл. 15 от Закона за политическите партии в 

Софийски  градски  съд  следва  да  се  води  публичен  регистър  на 

регистрираните  партии,  като  публичността  се  осигурява  чрез 

интернет страницата на съда. С оглед на обстоятелството, че такъв 

регистър  не  се  поддържа  към  настоящия  момент,  Централната 

избирателна  комисия  е  в  невъзможност  преди  регистрацията  на 

коалициите за участие в изборите да извърши проверка на наличие 

на обстоятелствата по чл. 128 от Изборния кодекс и в тази връзка 

молим  да  ни  предоставят  в  електронен  вариант  списък  на 

регистрираните  партии  до  последното  обнародване  на  указ  (12 

януари  2016  г.),  включващ  наименованието  на  партията  според 

регистрацията и фирменото й дело.

Предлагам  да  видите  съдържанието.  Считам,  че  трябва  да 

бъде към последната дата. Член 128 казва: до датата на обнародван в 

„Държавен вестник” на указа на Президента.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  пречка  да  ни  дадат  един 

списък, в който да отбележат кои са новорегистрирани партии  към 

датата на първия указ, към датата на втория указ – към „Държавен 

вестник” бр.  97,  „Държавен вестник” бр.  100 и  към днешна дата. 

Може  да  има  една-две  партии,  на  които  да  са  влезли  в  сила 

решенията и така ще ни е пълен списъкът. След това вече можем да 

искаме информация след тази дата има ли новорегистрирани и да си 

попълваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединяваме ли 

се  около  това  да  искаме  към  дати?  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Емануил Христов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,   Владимир 

Пенев, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков); против 

- 2 (Йорданка Ганчева, Георги Баханов).

Колеги, преминаваме към точка „Разни”. Заповядайте, колега 

Нейкова.
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Точка 10. Разни.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали ви 

предлагам едно съобщение във връзка с началото и края на приемане 

на  документи  за  регистрация  на  партии  и  коалиции за  участие  в 

новите избори. Аз съм го подготвила, вие вижте съдържанието, но 

бих искала да обсъдим няколко неща.

Първо,  дали  в  съобщението  да  изпишем  всички  кметства, 

където ще се проведат нови избори. Съобщението е само за новите 

избори.  Бих  ви  предложила  за  частични  избори  да  е  отделно 

съобщение,  тъй  като  сроковете  са  различни.  Аз  първоначално 

мислех,  че  трябва  да  приемем принципно решение за  частични  и 

нови избори за регистрация, но видях, че в две наши решения от 1 

декември 2015 г. -  Решение № 2971 и  Решение № 2972 –  имаме 

раздел  регистрация  при  нови,  съответно  при  частични  избори, 

където препращаме към реда за регистрация в принципните решения 

от  общите  избори.  И  в  тази  връзка,  понеже  с  различни  укази  са 

насрочени новите и частичните избори, удостоверението за актуално 

състояние на партиите,  които са регистрирани в общите избори и 

трябва  да  подават  само  заявление,  дали  в  това  съобщение  да 

изпишем към коя дата трябва да е. Защото в едни случаи трябва да е 

не по-рано от 7 декември 2015 г., в други случаи тези последните са 

от датата на издаване на указите. Дали да ги посочим като дати, за да 

няма объркване? Защото като текст е ясно.

Следващият ми въпрос е партиите, които ще ползват общата 

си регистрация,  освен актуално състояние  трябва да  представят  и 

удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети. Тук 

каквото и да представят, то ще същото, което представиха за общите 

избори, защото срокът за представяне на финансовите отчети е 31 

март, най-вероятно никой не си е представил отчета. Просто това ще 

бъде една излишна документация, която няма да ни носи никаква 

нова  информация.  И  си  мисля  дали  бихме  могли  да  изискаме  от 

Сметната палата да потвърди. Да помислим нещо в тази връзка. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък  допълнихме  съобщението  относно  удостоверенията  от 
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Сметната палата и във връзка с линка, който ще бъде към указите на 

Президента  за  насрочване  на  новите  избори.  Друго,  колеги?  Не 

виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

съобщение ведно с  двете  допълнения относно удостоверенията  от 

Сметната палата и относно линка към указите на Президента, моля 

да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Емануил Христов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,   Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков). 

Колегата  Цачев има думата по точка „Разни”.  Заповядайте, 

колега.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, искам да ви запозная с протокола 

от  проведените  преговори  във  връзка  с  обществената  поръчка  за 

доставка  и  монтаж  на  мебели  за  нуждите  на  Централната 

избирателна комисия. Протоколът се намира във вътрешната мрежа. 

Преговорите  се  проведоха  на  8  януари,  като  резултатът  от  тях  е 

отразен  в  протокола.  Представителят  на  участника,  който  беше 

поканен, изпълнителният директор на „Мебел лукс” се яви на тези 

преговори, като бяха обсъдени въпросите по обществената поръчка, 

свързани  с  нейното  изпълнение,  а  именно  техническата 

спецификация,  която  е  приложена  и  към  публичната  покана  от 

лятото и тогава не се явиха участници. Бяха направени от участника 

допълнителни  предложения  с  оглед  по-добра  конструктивност  на 

мебелите,  които  бяха  в  полза  всъщност  по  изпълнение  на 

артикулите,  посочени  в  поканата.  Също  така  беше  направено 

предложение и беше възприето от участника и направено от негова 

страна подобрение на офертата в нейната ценова част. Като цяло тя 

се  вмества  в  рамките  на  посочената  в  публичната  покана.  Бяха 

възприети  също и останалите точки  от  договора  и  от  публичната 

покана  без  възражения,  както и срокът за  изпълнение като цяло. 

Предвид  което беше съставен  и  протоколът,  който  ще помоля  да 
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бъде  утвърден,  както  и  да  гласуваме  сключване  на  договора  с 

определения в тази обществена поръчка участник и по-нататъшното 

му изпълнение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, позволете ми два коментара. На първо място, аз се 

радвам,  че  са  проведени  тези  преговори.  В  качеството  си  на 

председател и представляващ ЦИК обаче не знаех за датата и часа на 

тези  преговори.  Аз  бих  молила  работните  групи  в  Централната 

избирателна комисия, когато осъществяват  такива важни неща, да 

информират. Това е просто молба.

Второ, колеги, подкрепям утвърждаването на този протокол и 

по  принцип  сключването  на  договор.  А  вече  параметрите  на 

договора трябва да ги уточним след работно заседание и във връзка 

с организацията  на работа на Централната избирателна комисия в 

предстоящите месеци.

Колеги, други коментари? Не виждам. Който е съгласен да 

утвърдим протокола, моля да гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Емануил Христов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,   Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков).

Колеги, който е съгласен да сключим договор с тази фирма, 

като уточним допълнително началния срок на този договор, моля да 

гласува.

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

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Емануил Христов,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,   Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков). 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Колеги,  в  следващото  заседание в 

четвъртък  ще  ви  предложа  проект  на  решение  за  определяне 
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възнагражденията  на  общинските  и  секционни  избирателни 

комисии.  С  цел  по-голяма  оперативност  ви  предлагам  само  да 

погледнете  наше  Решение  № 1402-МИ  от  15  януари  2015  г. за 

Сърница.  Смятам  да  ви  предложа  възнагражденията,  които  сме 

гласували тогава.  Просто ако има някакви  забележки,  моля да ми 

кажете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

други?  Не  виждам. С  това  закривам  днешното  заседание на 

Централната  избирателна  комисия.  Свиквам  следващото  редовно 

заседание в четвъртък от 10,30 ч. Припомням, че утре в 10,30 ч. се 

събира  работната  група  във  връзка  с  протоколите  от  съдебни 

заседания и  експертизи  по  повод  повторно  преброяване  на 

бюлетини. Разбира се, който желае отвъд работната група, може да 

участва.

Закривам заседанието.

(Закрито в 13,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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