
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 315 

На 21 януари 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Проект  на  решение  за  допускане  на  ПП ГЕРБ в  новите 

избори, насрочени за 13 март 2016 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Проект на решение за допускане на ПП ГЕРБ в частичните 

избори, насрочени за 13 март 2016 г. 

Докладва: Иванка Грозева

3.  Проект  на  решение  относно  жалба  срещу  решение  на 

ОИК – Плевен. 

Докладва: Румен Цачев

4. Проект на решение относно  осъществяване на контрол от 

ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане 

на нови и частични избори за общински съветници и за кметове. 

Докладва: Севинч Солакова

5. Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

изработването,  доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и 

материали  при  произвеждане  на  нови  и  частични  избори  за 

общински съветници и за кметове. 

Докладва: Росица Матева



6. Обявяване  на  Маноил  Минчев  Манев  за  народен 

представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

Докладва: Йорданка Ганчева

7. Проект  на  решение  относно  промени  в  състави  на 

общински избирателни комисии. 

Докладват: Ивайло Ивков, Иванка Грозева

8. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 3012-ПВР/МИ.

Докладва: Румяна Сидерова

9. Искане за отваряне на запечатано помещение. 

Докладва: Ивайло Ивков

10. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Ивайло Ивков, Йорданка

Ганчева, Иванка Грозева, Румен Цачев

11. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладва: Ерхан Чаушев

12. Доклади по актове за установяване на административни 

нарушения. 

Докладват: Росица Матева, Румен Цачев

13. Доклади по постановления. 

Докладва: Метин Сюлейман

14. Доклади по писма. 

Докладват: Севинч Солакова, Ивайло Ивков,  

Румяна  Сидерова,  Росица  Матева,  Метин 

Сюлейман, Емануил Христов

15. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова. 
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ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Александър  Андреев, 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Камелия Нейкова,  Таня Цанева и 

Цветозар Томов. 

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

госпожа  Маргарита  Златарева  –  заместник-председател  на 

комисията.

* * *

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добър 

ден, колеги! В залата сме 11 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 21 януари 2015 г. 

Отсъстват  поради  отпуск  Ивилина  Алексиева,   Цветозар 

Томов,  Александър  Андреев,  Таня  Цанева,  Владимир  Пенев, 

Камелия Нейкова и Георги Баханов. Останалите двама колеги ще се 

присъединят  към нас в близко време. 

Разполагате  с  проект  за  дневен  ред.  Той  е  малко по-дълъг 

днес, но това не значи, че няма да се справим с него. 

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  на  така 

предложения ви дневен ред? Моля, да ги заявите. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  да  бъда  включена  с  проект  на 

решение за промяна на състава на общинската избирателна комисия 

– Ружинци, област Видин.  Пристигнаха документите за назначаване 

на председател. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  В  „Доклади  по  писма“  да  ме 

включите. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Проект на  решение за  поправка на 

техническа грешка в Решение № 3012-ПВР/МИ. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите с доклади в искания 

за  изплащане на  възнаграждения на  ОИК и доклади по актове  за 

установяване на административни нарушения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други 

предложения за изменение на дневния ред? – Няма. 

Така  както  е  предложен  дневният  ред  с  предложените 

изменения моля да го гласуваме. 

Определям господин Сюлейман да брои. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

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

Стоева-Сидерова), против – няма.  

Дневния ред е приет. 

Колеги, започваме с първата точка от дневния ред: 

1.  Проект  на  решение  за  допускане  на  ПП  „ГЕРБ“  в 

новите избори, насрочени за 13 март 2016 г. 

Докладчик – Йорданка Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

се  намира  проект  на  решение,  който  е  във  връзка  с  постъпило 

заявление  за  участие  в  новите  избори  за  кмет  на  кметства  във 

всичките  кметства,  в  които  с  указ  на  президента  на  Република 

България бяха насрочени нови избори за 13 март 2016 г. 

Към  заявлението  са  приложени  изискуемите  документи,  а 

именно:  удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  14.01.2016  г.  от  СГС,  копие  на   удостоверението  от 

Сметната палата  за внесени от партията финансови отчети за 2012, 

2013 и 2014 г.,, както и  пълномощното предвид, че документите са 

подадени чрез пълномощник. 
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Поради това ви предлагам да приемем решение, с което да 

допуснем  политическа партия „ГЕРБ” за участие в новите избори за 

кметове  на  кметства   във  всичките  кметства,  където  са  насочени 

такива избори на 13 март 2016 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

виждате  решението  –  проектът  е  №  2978.  Някакви  обсъждания, 

мнения, забележки? – Няма. 

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

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

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

Стоева-Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3017-МИ. 

Следващата точка от дневния ред е: 

2.  Проект  на  решение  за  допускане  на  ПП  „ГЕРБ“  в 

частичните избори, насрочени за 13 март 2016 г. 

Докладчик е госпожа Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  в  моя  папка  ще  намерите 

проект на решение за   допускане на политическа партия „ГЕРБ” за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Крушево, община 

Гърмен, кметство Въглен, община Аксаково, и кметство Григорево, 

община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г. 

Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  “ГЕРБ“, 

подписано  от  председателя  и  представляващ  партията  Бойко 

Методиев Борисов, чрез пълномощника Цветомир Петров Паунов, 

заведено под № 1 на 20 януари 2016 г. в регистъра на партиите. 

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  14.01.2016 г.  от  СГС, 
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както и удостоверение от Сметната палата – копие, с изх. № 48-00-

375 от 11.08.2015 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“  и  чл. 463  и  чл.  464  от  Изборния  кодекс   ви  предлагам  да 

допуснем  за  участие  в  насрочените  частични  избори  за  кмет  на 

кметство  Крушево,  община  Гърмен,  кметство  Въглен,  община 

Аксаково,  кметство  Григорево,  община  Елин  Пелин  политическа 

партия „ГЕРБ“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

възражения, допълнения, поправки? – Няма. 

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

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

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

Стоева-Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3018-МИ. 

Следващата  точка  от  дневния  ред  е  произнасяне  по  жалба 

срещу решение на ОИК – Плевен от двама кандидати за общински 

съветници:

3. Проект на решение относно жалба срещу решение на 

ОИК – Плевен. 

Докладчик е господин Цачев. Проектът за решение е дълъг и 

подробен. Моля, докладвайте. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  в  папката  с  мои  инициали  се 

намира  проектът  за  решение,  както  и  подадената  жалба  и 

допълненията към нея, а също и преписката, която ни е изпратена от 

общинската избирателна комисия – Плевен. 

В Централната  избирателна  комисия  е  постъпила  жалба от 

Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков с вх. № МИ-
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22-1  от  12.01.2016  г.  на  ЦИК,  както  и  допълнения  към  нея  от 

14.01.2016 г. и 15.01.2016 г. Жалбата е срещу решение № 370-МИ от 

8 януари  2015 г.  на  общинската  избирателна  комисия –  Плевен,  с 

което е оставена без уважение тяхна молба без уважение, в която 

молба те искат за поправка на част „IV“ и част „V“ на решението из 

избиране на общински съветник, което ОИК е приела под № 1 на 

27.10.2015 г. 

Изискана е административната преписка по това решение от 

общинската  избирателна  комисия,  съответно  изпратена  е  в 

Централната избирателна комисия. 

Уточнявам,  че жалбата,  както и допълненията,  са подадени 

направо в Централната избирателна комисия. 

В  жалбата  си  жалбоподателите  считат,  че  оспореното 

решение на ОИК – Плевен, е постановено в нарушение на правилата 

на Изборния кодекс,  което води до неговата незаконосъобразност. 

Искат неговата отмяна, както и искат да бъде изготвена  нова част 

„ІV“ на решението за избор на общински съветници, в която те да 

бъдат вписани. Съответно това води до промяна в част „V“ за избора 

за  общински  съветници  –  да  бъдат  избрани  и  като  общински 

съветници в общинския съвет – Плевен. 

Тъй като решението  е  доста подробно, изложени са както 

исканията на жалбоподателите в жалбата, така е описана и цялата 

фактическа  обстановка,  която  след  приемане  на  решението  за 

обявяване  на  изборните  резултати  и  впоследствие  неговото 

обжалване пред  Централната  избирателна комисия,  молби от тези 

жалбоподатели  за  вписване  в  част  „ІV“,  заличаването  на  тези 

жалбоподатели  по  техни  заявления  от  общинската  избирателна 

комисия  с  Решение  № 327  от  27  октомври 2015 г.  –  цялата  тази 

фактическа обстановка е описана подробно в решението и няма да го 

чета, а можете да се запознаете подробно с нея. 
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Това  е  довело  до  две  решения  във  Върховния 

административен съд по образувани дела, включително и следващо 

– сега от 13 януари 2016 г. във връзка пък с друго дело, образувано 

пред  Административния  съд  –  Плевен,  както  и  дело  пред 

Административния съд – Плевен, с № 523 от 2015 г., по което дело 

други  кандидати  за  общински  съветници  от  друга  политическа 

партия са обжалвали изборните резултати по реда на чл. 459, ал. 1 от 

Изборния кодекс. 

Описана  е  фактическата  обстановка  и  хронологията  на 

събитията, след което въз основа на намиращите се в Централната 

избирателна комисия административни преписки, както и от данните 

по  съдебните  решения  на  Върховния  административен  съд  и 

Административния съд – Плевен, Централната избирателна комисия 

е  застъпила  своето  становище  и  е  постановила  диспозитива  на 

решението,  който  ще  зачета,  след  което,  разбира  се,  можем  да 

обсъдим и самото решение по същество. 

Предвид  изложеното  в  подадената  пред  Централната 

избирателна комисия  жалба срещу  Решение № 370 от 8 януари 

2015 г., следва жалбата да бъде уважена частично относно искането 

за поправка на част „ІV“ на Решение № 1 от 27.10.2015 г. и да бъде 

отхвърлена в останалата й част. 

Предвид  това  предлагам  проект  на  решение,  с  което 

Централната избирателна комисия да отмени решение № 370 от 8 

януари 2015 г. в частта, в която е оставена без уважение жалбата на 

Станислав  Маринчев  Иванов  и  Емил  Богданов  Цветков  за 

извършване  на  поправка  на  част  „IV“  на  решение  №  1  от 

27.10.2015 г. на ОИК – Плевен, като незаконосъобразно.

Да задължи Общинската избирателна комисия – Плевен, да 

впише в  нова част „IV“ на решение № 1 от 27.10.2015 г.  всички 

кандидати за общински съветници по партии и коалиции съобразно 
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преференциалните  гласове,  включително  и  жалбоподателите, 

съобразно мотивите на решението. 

Тука само ще обърна внимание, че изготвената част „ІV“ от 

общинската избирателна комисия на това решение за обявяване на 

изборните  резултати  включва,  колеги,  само  тези  кандидати  за 

общински съветници, които са получили преференциални гласове и 

които са обявени за общински съветници в част „V“ на решението, 

което е неправилно изготвяне на решението в тази част, съобразно 

чл.  453,  ал. 5,  която указва,  че изборните резултати се обявяват с 

решение  на  общинската  избирателна  комисия  и  в  която  част  и 

съобразно  този  текст  на  закона  следва  да  се  впишат  всички 

кандидати,  които  са  получили преференции,  и  съобразно  броя  на 

получените преференции да бъдат подредени. Като това разбира се 

се отнася само за кандидатите за  общински съветници от партии, 

коалиции,  и  местни  коалиции,  които  са  получили  гласове  не  по-

малко  от  общинската  избирателна  квота  и  участват  в  общинския 

съвет на съответната община. 

По-нататък: предвид това с диспозитива да бъде задължена 

общинската  избирателна  комисия  да  изготви  нова  част  „ІV“  на 

решението за всички кандидати за общински съветници на партии и 

коалиции, съобразно получените от тях преференциални гласове. 

Потвърждава решението на общинската избирателна комисия 

в останалата му част. 

Това е проектът на решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

започваме с обсъждане на казуса. 

Искам  само  да  рационализирам  фактите,  ако  имам  тази 

привилегия  да  се  изкажа  първа,  като  кажа,  че  разбира  се,  че  е 

усложнен казусът и че всъщност разковничето на това наше решение 

е  Решение  №  11880  от  10  ноември  2015  г.  на  Върховния 
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административен съд, с което се обявява решението № 327 на ОИК, 

с което се заличават двамата кандидати, за нищожно. 

Оттук-нататък  всички  обжалвания  и  няколко  пъти  в  тези 

административни  преписки,  които  докладчикът  цитира,  се 

споменава  това.  Не  е  произлязъл  никакъв  правен  резултат  от 

решението  на  ОИК,  с  което  се  заличават  двамата  кандидати  за 

общински съветници. И ние сме длъжни да кажем на ОИК да впише 

в  списъка  тези  кандидати  да  чакат  своя  ред,  когато  им  дойде 

времето, да ги призоват и да ги обявят за общински съветници. Това 

е разковничето на казуса. Разбира се, има и други правни моменти. 

Защото  общинската  избирателна  комисия  всъщност  първо 

заличава двамата и след това с решение № 1 обявява  резултатите от 

изборите.  Това  заличаване  не  се  е  случило  в  правния  мир,  казва 

Върховния  административен  съд,  тоест  не  е  проявило  правни 

последици. Оттук тръгва цялата сага и аз смятам, че разрешението, 

което дава докладчикът,  че те ще бъдат включени в  част  „ІV“ на 

решението  за  обявяване  на  резултатите,  без  да  са  обявени  като 

общински съветници, защото  вече онези решения са влезли в сила и 

не  могат  да  бъдат  отменяни,  и  ще  чакат  своя  ред.  Ако  някой от 

общинските  съветници  по  друга  причина  прекрати  предсрочно 

пълномощията  си,  могат  да  бъдат  включени,  като  разбира  се  се 

съобразяваме и с  техните преференции. 

Следващият, който искаше да се изказва – госпожа Матева 

има думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз освен изказване, имам и един въпрос 

към  докладчика,  защото  току-що  си  разпечатах  решение  №  1  на 

ОИК – Плевен от 27 октомври 2015 г. и всъщност раздел четвърти на 

това решение смятаме, че е списъкът с обявяване на избраните. Така 

ли е, тъй като не виждам…

РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
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РОСИЦА МАТЕВА: Ами понеже няма нито  част „ІV“, нито 

част „V“ обособена по този начин, затова питам, за да сме наясно. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колега, вие гледате самото решение ли? 

РОСИЦА МАТЕВА: Да. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: В самото решение точките не са изписани 

коректно. 

РОСИЦА МАТЕВА: Как така? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ами  не  са  изписани  коректно.  Има 

технически преповтаряния, но ние цитираме какво съдържат  и това 

е  ясно  и  от  самите  изборни  книжа,  които  са  приети  и  където  е 

Образец № 85-МИ – числя, че беше решението за избор на общински 

съветници. Там подредбата е посочена и във всяка част е посочено 

какво следва да съдържа. Обаче има техническа грешка в подредбата 

на   решение  №  1  от  27.10.2015  г.,  която  не  води  до  неговата 

незаконосъобразност.  В  самите  части,  макар  и  под  друг  номер 

посочени, е посочено какво е тяхното съдържание. 

В част „V“ пише – всъщност не си спомням под кой номер… 

В част „V“ е казано:  избира или обявява за избрани… Секунда, сега 

ще го погледна и аз. 

В част „V“ общинската избирателна комисия всъщност казва: 

обявява за избрани за общински съветници кандидатите на…

РОСИЦА МАТЕВА: Това е списъкът за обявяване за избрани 

общински съветници. Приемаме, че е част „V“, така ли?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това е  този списък с техните имена от 1 до 

41.  Да,  това  е  част  „V“ с  посочени имена  и  ЕГН.  А част  „ІV“  е 

предходната,  в  която  обявява  разпределението  на  заявените 

преференции. 

РОСИЦА МАТЕВА: Всъщност това, което тук пише като „3“: 

мандатите  за  общински съветници се  разпределят  по кандидатски 

листи – това ли предлагате да променим? 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Всички точки, които гледам от решението 

на общинската избирателна комисия, което се намира и на интернет 

страницата  на  комисията,  започват  с  арабски  числа  –  1…,  и 

всъщност след ІІІ,  както казвате,  има следващо едно – арабско, и 

нова  таблица,  над  която  текстът  е:  обявява  разпределението  на 

заявените  предпочитания  за  отделните  кандидати  по  кандидатски 

листи. Това е част „ІV“. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Това е  част  „ІV“ и  тук предлагате  да 

променят – да им укажем…

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, да поясня само, колеги. Тази част „ІV“ 

не  е  изготвена  така,  както  следва  да  бъде  съобразно  чл.  453  от 

Изборния  кодекс.  В  тази  част  „ІV“  са  обявени преференциалните 

гласове   само за  онези кандидати,  които след това  в част  „V“ са 

обявени за избрани за общински съветници. А тази  част „ІV“, както 

и  Централната  избирателна комисия при произведените избори за 

народни  представители,  знаете  е  изготвена  за  всички  кандидати, 

които са участвали и които са регистрирани от съответните партии и 

коалиции,  като  за  всеки  един  кандидат  е  посочен  броят  на 

получените  преференциални  гласове,  независимо  дали  този 

кандидат след това е избран за народен представител. Респективно 

тук, в случая, не са посочени всички кандидати, независимо от това 

те дали са обявени за избрани за общински съветници. 

Трябва да подчертая също така, че и в третата  колона на част 

„ІV“ общинската избирателна комисия следва  да  извърши подредба 

на кандидатите не така, както те са посочили – от № 1 до № 41 – 

всъщност тази номерация се отнася за  част „V“ и се извършва по 

азбучен ред съответно. В тази трета колона е следвало преди името 

на кандидата да бъде вписан номерът,  под който той се намира в 

кандидатската листа, а не един номер по ред от 1 до 41. 

По този начин ще се види, че кандидатът Х, който се намира 

в кандидатската листа, например, на 27 място, всъщност е обявен въз 
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основа на преференциалните гласове, които се получил, по-напред в 

листата и е изместил останалите кандидати. Това нещо е посочено и 

съобразено  в  доклада  на  решението,  което  предлагам:  да  бъде 

извършена  тази  поправка  предвид  и  неправилното  изготвяне  на 

решението в тази част. 

И  това,  което  искам  да  допълня  предвид  изказването  на 

госпожа Златарева. Също така с Решение № 13682 от 15 февруари 

2015 г. Върховният административен съд се е произнесъл по жалба 

от  двамата  жалбоподатели  по  настоящото  производство,  в  което 

решение той е отхвърлил тяхната жалба, а с тази своя жалба те са 

поискали  отново,  не  за  първи  път,  обявяването  им за  избрани  за 

общински  съветници.  Такъв  е  диспозитивът  на  това  решение  на 

Върховния административен съд по друго дело № 13924 от  2015 г., 

което решение е окончателно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колегата 

Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  си  мисля  –  не  съм  се 

запознала с всички материали по преписката, но си мисля от това, 

което колегата Цачев докладва и от това, което изяснихме по повод 

на предложения проект за  решение е,  че ако ние укажем да бъде 

променено решение № 1  на ОИК – Плевен, от 27 октомври в  част 

„ІV“,  а  именно  там,  където  са  подредени  листите  по  партии  и 

коалиции, това според мен ще окаже влияние и в  на решението. Ако 

не е така, да ме поправи колегата Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Може ли да отговоря, тъй като въпросът е 

към мен? 

В  току-що  цитираното  решение  №  13682  на  Върховния 

административен съд от 15 декември 2015 г., съдът в мотивите си 

обсъжда този въпрос. Той казва, че наистина решение № 327 на ОИК 

от  27.10.2015  г.  е  обявено  за  нищожно  и  като  такова  то  не 

съществува в правния мир, не се чете. 
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И  тъй  като  впоследствие,  по  административно  дело  пред 

Административния съд, има промяна в решението за обявяване на 

изборните резултати, това е основание да бъде променена част „ІV“. 

Също така обсъжда и искането, молбата на жалбоподателите 

за вписването им – това, което казвате, че едното следва другото – за 

вписването  им  като  избрани  за  общински  съветници.  Тука  съдът 

обаче казва: Решението на  общинската избирателна комисия в тази 

част  -  част  „V“  вече,  не  може  да  бъде  променяно.  Същото  това 

решение в тази част не е отменено и е влязло в сила. 

Няма  механизъм  също така  по  Изборния  кодекс,  по  който 

избрани  вече  общински  съветници  да  бъдат  по  някакъв  начин 

накарани или служебно заличени в това им качество на общински 

съветници  и  на  тяхно  място  да  бъдат  вписани  други  лица  като 

избрани. 

Тези  двама  кандидати,  предвид  създалата  се  ситуация,  ще 

влязат в част „ІV“ след неговата промяна, тъй като те имат голям 

брой преференциални гласове  и  общинската  избирателна  комисия 

като направи съответните пресмятания, а те са извършени с помощта 

на „Информационно обслужване“ след изборите, при изчисляване на 

резултатите  –  те  ще  бъдат  в  първите  места  на  списъка  –  да  го 

наречем  –  на  чакащите  кандидати,  които  при  евентуално 

прекратяване на мандата на други избрани общински съветници от 

листата на партията,  те ще бъдат обявени в следващия момент за 

избрани за общински съветници. Но няма как да бъдат избрани сега, 

вследствие на това, че се вписват в тази част от решението. 

РОСИЦА МАТЕВА: Имам предложение. Просто трябваше да 

си изясним нещата. Иначе  трябваше да поискам отлагане, за да се 

запозная с материалите. 

Аз това, което разбрах всъщност е, че с този проект, който ни 

се  предлага,   ако  го  приемем,  ние  ще  задължим  общинската 

избирателна комисия да промени своето решение в част „ІV“, т.е. ще 
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бъдат  променени списък „А“ на практика,  и тези двама души ще 

бъдат първите, които ще бъдат в чакащите, та евентуално да заемат 

местата,  които им се  полагат,  вследствие  на  направения избор на 

25 октомври 2015 г. 

Аз  считам,  че  този  проект  за  решаване  на  казуса  не  е 

правилен.  В  смисъл  не  е  пълен.  Той  е  правилен,  но  считам  и 

предлагам  да  бъде  допълнен  диспозитивът,  да  бъде  променено  и 

решението – да бъде указано на общинската избирателна комисия – 

Плевен,  да  си  промени  решението  и  в  т.нар.  част  „V“  на  своето 

решение, с което са обявени за избрани общинските съветници, като 

бъдат заличени тези, които са на мястото на двамата жалбоподатели, 

които имат основание и са избрани от гласоподавателите. 

Откъде черпя основание за това? 

След като  Върховният административен съд е прогласил за 

нищожно решението на общинската избирателна комисия, с което 

двамата жалбоподатели са заличени от списъка с кандидатите, това 

решение  не  произвежда  действие.  Както  колегите  казаха,  то  не 

съществува  вече  в  правния  мир.  Това  означава,  че  оттам-нататък 

всички  последващи  действия,  които  би  следвало  да  направи 

общинската избирателна комисия, са за да поправи своите порочни 

действия, които са предприети вследствие на обявеното за нищожно 

тяхно решение. Тоест, трябва да бъде поправено решение № 1 и в 

част  „ІV“,  и  в  част  „V“.  Така  че  предлагам  да  бъде  допълнен 

диспозитивът в този смисъл. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: 

Използвам реплика срещу госпожа Матева в смисъл, че това би било 

вярно, ако  не следваха доста много административни производства, 

при последното от които Върховният административен съд оставя 

без уважение жалбата на двамата сега наши жалбоподатели, да бъдат 

обявени за общински съветници. Това решение е окончателно, така 

че разбирам процесуалните кривини на този казус, но решение на 
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Върховния  административен  съд  изрично  казва:  без  уважение 

жалбата срещу това да бъдат включени в момента като общински 

съветници. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна, че това решение, което 

цитирате, то е окончателно, но в крайна сметка то е решение на един 

състав  на  Върховния  административен  съд.  Знаем,  че  в 

административното  производство  съставите  на  административния 

съд  не  се  съобразяват  с  решения,  които  са  постановени от  други 

техни колеги. 

На всичкото отгоре, ако общинската избирателна комисия – 

Плевен,  си  беше свършила работата  както трябва,   още в  самото 

начало,  нямаше  да  ги  има  изобщо  тези  административни 

производства. Просто те отказаха да изпълнят задълженията си по 

закон.  И  поради  това  бяха  обжалвани  тези  техни  решения  и  се 

произнесе друг състав на Върховния административен съд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам реплика. Не може да има такъв 

диспозитив: заличава избрани за общински съветници. Те са обявени 

за избрани и отгоре на това,  те  са встъпили в правомощия.  Те са 

положили   клетва  и  съдът  -  Върховният  административен  съд  в 

мотивите  си  казва,  че  процедурата  е  по  ЗМСМА  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията на тези двамата, които са избрани. 

Ние няма как сега да задължим ОИК да каже: не обявява за избрани 

или ги заличава… Просто няма как да стане. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  не  съм  предложила  диспозитив: 

заличава  избрани…  Предложих  да  укажем  на  общинската 

избирателна комисия да си измени решението освен в част „ІV“, и в 

част „V“. Тъй като обявените за избрани на мястото на тези, които 

действително  съобразно  произведените  избори,  са  избрани  и 

незаконосъобразно  заличени,  и  това  заличаване  е  обявено  за 
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нищожно,  тяхното  обявяване  за  избрани  също  е  нищожно. 

(Реплики.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  да  не  минаваме  на 

диалог.  Очевидно  сме  на  различни  становища,  но  аз  изцяло 

подкрепям колегата Матева, само че с допълнения. 

Първо, Върховният административен съд не се е произнесъл 

да каже: обявете ги за избрани…, защото няма списък „А“, който той 

за  контролира дали правилно е обявено избирането.  Той е на по-

първоначална фаза. Още не е изготвен списък „А“. И зад думите да 

се направи промяна в част „ІV“ на решението на ОИК, следва да се 

допълни този диспозитив: да се създаде  списък „А“ и списък „Б“, 

защото  имаме и  методика  –  приложение  5  към Изборния кодекс, 

която задължава общинските избирателни комисии с тези решения 

за   определяне  на  резултатите,  като  създадат  списък  „А“,   да  го 

обявят. Тука нямаме част от решението, което се атакува пред нас, в 

който се обявява списък „А“. Имаме само обявени преференциите по 

кандидати, но нямаме списък „А“ – еди-кои си, списък „Б“ – еди- 

кои си. Тоест, липсва една част от решението на ОИК – Плевен. 

Изцяло  съм  съгласна  с  трактовката  на  колегата  Матева  за 

правните последици от обявяване на решението за нищожно. Те са и 

материално-правни. Те не са някакви си процесуални грешки и само 

процесуално-правни.  Общинската  избирателна  комисия  трябва  да 

вземе  решение  за  поправка  на  своето  решение  за  обявяване  на 

изборните резултати. Изборът на тези двама кандидати, които са на 

мястото на жалбоподателите, е недействителен. 

Комисията  трябва  да  подреди,  да  има  диспозитив  за 

създаване на списък „А“ и списък „Б“, на листата на всяка една от 

партиите  при  това,  а  не  само  на  партията,  от  която  са  двамата 

кандидати.  След  което  да  обяви  за  избрани,  да  поправи  своето 

решение… Да  отмени решението  си  за  обявяване  за  избрани.  Да 

поправи в частта, в която са обявени следващите двама – последните 
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двама всъщност. Да обяви жалбоподателите за избрани за общински 

съветници. И така трябва да приключи тази сага. 

Палиативно предложеното решение, което казва, битият си е 

бит…,  не  бива  да  бъде  част  от  нашето  решение.  Ние  така  им 

казваме:  Ами,  допуснали  хората  грешка,  нищожно  решение 

постановили – Росица е права, че нищожно е и обявяването на онези 

двама общински съветници,  които нямат право да  бъдат  обявени, 

защото е нищожно решението,  с което са извадени от списъка на 

общинските съветници двамата жалбоподатели. 

Така  че  ние  сме  пред  факта:  констатираме,  че  е  нищожно 

решението в частта, с което са обявили двамата на тяхно място. И им 

казваме: пишете си списък „А“, пишете си списък „Б“, допълнете си 

решението и обявете за избрани тези двама жалбоподатели. Ние сме 

тези,  дето  ще кажем,  че  в  частта,  в  която  са  обявените  на  тяхно 

място, решението е нищожно и сме в тези права. 

Апропо, решението не е влязло в сила,  мили хора.  То има 

допуснато предварително изпълнение по силата на Изборния кодекс, 

но от постановяването му досега се въртят непрекъснато обжалвания 

и решението не е  влязло в сила.  А нищожно решение не влиза в 

сила. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Бих 

желала да отправя една реплика на госпожа Сидерова по отношение 

на  решение  №  1  на  ОИК.  Неговото  обжалване  и  обявяване  за 

нищожно в различни части е в правомощията на административния 

съд.  Това е  обявяване  на  резултатите,  така  че  ние пък  най-малко 

можем да пипаме това решение. (Реплики.)

Съдът обяви за нищожно предишното решение № 327 на ОИК.

Други мнения? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  за  репликата,  защото 

именно  след  като  Върховният  съд  е  обявил  нищожност  на 

решението в частта… - решение № 372 или 370 – не знам точния 
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номер,  с  което  са  заличени  двамата  жалбоподатели,  а  не  е  казал 

правната  последица,  общинската  комисия  сама  следваше  да 

съобрази правната последица: че решението за обявяване на двамата 

на мястото на жалбоподателите, също е нищожно. Нищожно, защото 

е  следствие  от  нищожен  акт.  Нищожният  акт  на  общинската 

избирателна комисия, прогласен от съда за такъв. А на нищожността 

може  да  се  позове  всеки,  включително  общинската  избирателна 

комисия – без срок, както подсказва колегата Матева. Така че това 

палиативно  решение,  за  да  си  се  затвърдят  резултатите  от  едно 

незаконосъобразно действие на общинската избирателна комисия и 

да се променят изборните резултати и волята на избирателите, ние 

не бива да го приемаме в този му вид. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Дуплика 

на  госпожа  Сидерова.  Едно  е  решението,  с  което  са  заличени 

двамата  кандидати  за  общински  съветници  -  №  327,  и  то  е 

прогласено от Върховния съд за нищожно. Друго е решение № 1, с 

което се обявяват избраните общински съветници и ние не можем в 

това  решение  №  1  да  обявим  двамата  жалбоподатели,  след  като 

категорично чл. 30 от ЗМСМА казва, че ние не сме компетентни по 

отношение на обявяване на резултатите от изборите. 

Други мнения по въпроса? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вие  взехте  дуплика  на  моята 

дуплика, но няма значение. Аз не съм казала и мисля, че трябваше да 

слушате последната част от изказването ми. Не ща повече да говоря, 

аз подробно развих тезата си. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: 

Господин Цачев накрая. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Искам само да кажа предвид казаното от 

колегата  Сидерова,  че  освен  цитираното  решение  на  Върховния 

административен съд,  с което се обявява за нищожно решение № 

327 на ОИК – Плевен,   по друго производство,  пак започнало от 

19



същите жалбоподатели, също има решение на ВАС, което цитирах - 

№ 13682 от 15.12.2015 г., по което съдът разсъждава в мотивите си 

както  и  по  отношение  на  решение  №  367  на  ОИК,  така  и  по 

отношение  на  Решение  №  2982  на  ЦИК,  с  което  ние  сме  се 

произнесли  по  това  решение  на  ОИК,  което  е  обжалвано,  и 

съответно  обжалвано  после  и  пред  Върховния  съд,  като  двете 

решения – на ОИК и ЦИК – са взети при условията на непостигнато 

необходимо мнозинство за вземане на решение.

Разсъждавайки върху тези решения, съдът в крайна сметка и 

предвид молбата на жалбоподателите за произнасяне по съществото 

на спора е преценил, че ще се произнесе по съществото на този спор. 

А молбата на жалбоподателите е да бъде разгледана по същество – 

такова е искането и това е записано в решението. И произнасяйки се, 

съдът  да  отмени  както  нашето  решение,  така  и   решението  на 

общинската избирателна комисия, след което да ги обяви за избрани 

за  общински  съветници,  съобразно  изборните  резултати.  И  в 

допълнение: да бъдат заличени обявените за избрани за общински 

съветници. 

В мотивната част на това решение съдът е изложил своите 

аргументи. Изложил е също така и че  тези двама кандидати не са се 

възползвали  от  правната  възможност  да  обжалват  решението  за 

избиране на общински съветници пред съответния административен 

съд,   в  конкретния  случай  Административния  съд  –  Плевен,  и  в 

крайна сметка в диспозитива казва – цитирам дословно:  отхвърля 

жалбата на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков 

против решението на Централната избирателна комисия. 

Тоест, тази жалба не е уважена, поради което не мога да се 

съглася  с  аргументите  на  колегата  Сидерова,  че  това  решение  за 

избор на общински съветници не е влезнало в сила и че то може да 

бъде  изменяно  по  някакъв  ред,  който  ред  не  е  известен  и  която 

промяна не може да бъде извършена в момента нито от един съд 
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вече,  нито  от  която  и  да  е  общинска  избирателна  комисия, 

включително и Централната избирателна комисия. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Реплика.  Колегата  малко  по  свой 

начин си тълкува мотивите на съда. Там изобщо няма мотиви към 

конкретния  казус.  Твърди  се,  че  в  Изборния  кодекс  били  три 

случаите  на  недействителност  на  избор,  като  всъщност  се 

разглеждат  само  два  случая,  единият  от  които  е  за  независим 

кандидат.  Но  не  се  разглеждат  случаи,  не  се  разглежда  редът  за 

прогласяване на тая недействителност, а правните последици от нея. 

Що се отнася до липсата на правна уредба, ние много добре 

знаем, че когато няма такава в Изборния кодекс, самият Върховен 

съд  в  други  решения  приема,  че  се  прилагат  по  аналогия 

разпоредбите на АПК. И след като сме налице изправени пред едно 

нищожно решение за изваждане на двама от кандидатите от листите 

и  решението  на  общинската  избирателна  комисия,  с  което  са 

обявени за избрани общинските съветници на мястото на тези двама, 

също е нищожно. Нищожно е, защото те не са в тази част от листата, 

която трябва да бъде обявена за избрани. 

Това е моята реплика. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Моята реплика към колегата  Цачев е 

следната.  Цитираното  от  него  решение  на  Върховния 

административен  съд  №  13682,  е  постановено  по  повод 

производство  започнало  и  развило  се  по  искане  на  двамата 

жалбоподатели до общинската избирателна комисия – Плевен, да се 

произнесат съобразно последиците, които влече  прогласяването за 

нищожно на решението на общинската избирателна комисия, с което 

са заличени от кандидатската листа. 

Общинската избирателна комисия – Плевен, се е събрала на 

заседание и е взела решение – всъщност в хипотезата на отхвърляне 
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е прието решение да бъде отложено произнасянето  на общинската 

избирателна комисия след като приключи прокурорската преписка, 

която е започнала по повод на всичките тези отношения кой как е 

подал  заявлението  и  кой  го  е  подписал.  Това   отхвърлително 

решение на общинската избирателна комисия – Плевен, е обжалвано 

пред ЦИК, ние също се блокирахме и взехме решение и в хипотезата 

на  отхвърляне  приехме  решението,  което  беше  обжалвано  пред 

Върховния  административен  съд  и  по  което  е  постановено 

цитираното от колегата Цачев решение. 

Това  което  казах  и  преди  това  и  което  потвърждавам  и  в 

момента  е,  че  ако  общинската  избирателна  комисия  –  Плевен, 

вместо да обсъжда изобщо проект за решение, че ще се произнася по 

искането  след  приключване  на  прокурорската  преписка,  беше 

направила  това,  което  в  момента  предлага  колегата  Цачев  да  им 

укажем да  направи  с  този  проект  на  решение,  допълнено с  това, 

което аз предлагам, отдавна щеше да се е развило производство и 

пред  нас,  и  пред  Върховния  административен  съд  по  повод  на 

решението, което те биха взели да си поправят част „ІV“ и част „V“ 

на решението, с което обявяват за избрани. 

И това, което допълни колегата Сидерова, е много правилно. 

Те нямат списък „А“ и списък „Б“, т.е. тяхното решение изначално е 

порочно.  Щеше  да  има  производство  и  Върховният 

административен съд вече да се е произнесъл. Това ще се случи сега, 

след като ние евентуално вземем това решение – дали ще бъде с 

диспозитива, предложен от колегата Цачев или допълнено от нас с 

колегата  Сидерова,  общинската  избирателна  комисия  ще  вземе 

решение,  което  също  ще  подлежи  на  обжалване  и  ще  мине 

проверката,  която  следва  да  бъде  направена,  до  Върховния 

административен съд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

други мнения? – Госпожа Бойкинова. 

22



МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  ако  тръгнем  да 

разсъждаваме на тази плоскост, мисля че не сте забравили, че тези 

двама  жалбоподатели  обжалваха  пред  Централната  избирателна 

комисия  решението,  с  което  бяха  заличени  и  единодушно  тази 

Централна избирателна комисия прие, че това решение е правилно. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е вярно. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  За  нищожно  Върховният 

административен съд, когато двамата обжалваха нашето решение. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е вярно. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не е вярно, ама проверете. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Хайде да проверим в протокола дали 

е  единодушно.  Мария,  много  те  моля,  недей  създава  невярно 

впечатление в обществото. Не е вярно. (Реплики.)

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  извинявам  се.  Не  е  било 

единодушно, но сме имали мнозинство от две трети. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Казах,  няма  значение,  че  е  имало 

решение.  Да,  когато  ЦИК  вземе  решение  с  необходимото 

мнозинство, има такова, но не е единодушно. Защото когато, колега 

Бойкинова, кажете, че е единодушно, означава, че всички сме…

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

чухме мненията по този казус. 

Подлагам  на  гласуване  разрешението,  което  е  дадено  към 

настоящия момент – към настоящия момент проектът на решение на 

докладчика… (Реплики.)

Това не е процедура. Това е по същество да пише…  Не е 

процедура, а е по същество. 

Какво предлагахте вие? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колега  Златарева,  предложила  съм 

допълнителен  диспозитив  на  предложения  проект  и  по  нашия 

правилник  първо  трябва  да  се  гласува  моето  предложение, 
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допълнено  с  предложението  на  колегата  Сидерова,  да  се  обяви 

списък „А“ и списък „Б“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре, 

колеги. 

Подлагам  на  гласуване  първо  допълване  към  диспозитива, 

предложен  до  настоящия  момент:  да  се  допълни  списък  „А“  и 

списък „Б“. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 5 (Мария Мусорлиева,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова),  против  –  8  (Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Маргарита Златарева, Йорданка Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман).  

Предложението не се приема. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  проекта  такъв,  какъвто  е 

предложен, в този вид, в който е предложен. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Маргарита Златарева,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев),  против  –  7  (Румяна  Стоева-Сидерова, 

Росица Матева, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова).   

Колеги,  постановяваме  отхвърлително  решение  и  по  тези 

жалби, които са пред нас. Това е. (Реплики.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  означава,  че  им  отхвърляме 

жалбата. Прочети, че те са потвърдили решение, в което отхвърляме 

проект.  Това решение, което размахвахте преди малко -  № 13682, 

потвърждава  решение  за  отхвърляне  на  проект.  (Силен  шум  и 

реплики.) 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Върховният съд казва, че няма отхвърляне 

на проект, а има отхвърляне на…
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тази празнота на закона не води до 

извода,  че  се  отхвърля  предложеният  от  докладчика  проект  за 

решение, а е логично да се отхвърли жалбата, сигналът, направеното 

заявление, искане  по конкретния случай. 

РОСИЦА МАТЕВА: В каква процедура сме в момента? И аз 

ще си хвана микрофона и ще кажа, че няма празнота в закона. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  ЦИК  се  произнася  с  решение… 

Питайте законодателя. (Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

аз  обявявам  номера  на  решението  и  мисля,  че  тази  безкрайна 

упоритост  на  Централната  избирателна  комисия  да  продължи  да 

счита, че отхвърлително решение означава да  отхвърляме проект, е 

недостойна  от  правна  гледна  точка,  защото  Върховният 

административен съд 30 пъти ни е казал, че не е така. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колега,  не  е  вярно  че  са  30.  Има 

едно-единствено решение. Стига сте спекулирали. (Реплики.)

РОСИЦА  МАТЕВА:  Различните  състави  имат  различни 

разбирания. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Номерът 

на решението е 3019-МИ. 

Колеги, преминаваме към разглеждане на следващата точка 

от дневния ред: 

4. Проект на решение относно  осъществяване на контрол 

от  ЦИК  при  отпечатването  на  хартиените  бюлетини  при 

произвеждане  на  нови  и  частични  избори  за  общински 

съветници и за кметове. 

Докладчик е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали е публикувано и писмо от Печатницата на 

БНБ  във  връзка  с  наше  запитване  относно  приложимостта  на 
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Решение № 2363 от септември 2015 г. за осъществяване на контрол и 

по-специално в частта на електронната система. 

Печатницата на БНБ с копие до „Демакс“ отговаря,  че във 

връзка  и  с  писмо,  което  те  са  получили на  15  януари  2016 г.  от 

„Демакс Ди Пи Ай“ АД, ни информира, че системата за одобрение и 

предпечат на изборни книжа и бюлетини е приложима и може да 

бъде използвана за насрочените нови и частични избори през 2016 г. 

Предлагам ви проект,  който е само за сведение днес,  за да 

може  цялата комисия да се запознае. Възможно е разбира се ние да 

приложим Решение № 2363 с изменената т. 24 с Решение № 2935 от 

м. ноември в частта относно унищожаването, като уточним, че по 

това решение изключваме действията на областния управител и на 

областната администрация. Ако възприемем този подход, възможно 

е  да  приемем  едно  ново  решение,  което  да  действа  във  всички 

случаи, когато имаме произвеждане на нови и частични избори. 

Уточняваме,  че  правомощията,  които  бяха  възложени  на 

областния  управител  по  получаване  на  бюлетините  заедно  с 

упълномощени  представители  на  ОИК,  съхранение  в  областната 

администрация  преди  разпределението  по  общини,  сега  ще  се 

възложи на кметовете на общини и на общинските администрации. 

Има разбира се още един вариант, ако преценим, можем още 

днес  този  проект  да  го  изпратим  до  Министерския  съвет,  до 

Печатницата  на  БНБ  и  до  министъра  на  финансите  с  оглед  на 

техните функции за мнение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

виждате проекта. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям предложения проект и 

на мене ми се вижда добра идеята да си имаме проект,  който ще 

важи за частични и нови избори, за да не се затрудняваме кои от 

предишните  решения  действат,  тъй  като  се  наложи  да  приемем 

няколко на брой. 
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Подкрепям предложението на докладчика да го изпратим за 

мнение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз 

предложих  да  обсъждаме  проекта.  Аз  също  съм  съгласна   да  го 

прегледаме и няма да излезем с решение с номер, но да излезем с 

едно  протоколно  решение  да  го  изпратим  за  мнение  на 

институциите, които каза госпожа Солакова. 

Колеги, ако нямате възражения като цяло по този проект, ще 

го гласуваме с протоколно решение и да се изпрати за мнение. 

Колеги,  ако  няма  обсъждане  в  различен  смисъл  на  този 

проект,  който  е  съгласен  с  този  проект,  моля  да  гласува  с 

допълнението да се изпрати за мнение на Министерския съвет, на 

Печатницата на БНБ и на министъра на финансите. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Сидерова), против – няма.  

Приемаме проекта с протоколно решение. 

Следващата точка от дневния ред е: 

5.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали  при  произвеждане  на  нови  и  частични  избори  за 

общински съветници и за кметове. 

Докладчик госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  проектът  е  в  папка  с  моите 

инициали с № 2976. 

Предлагам  ви  да  процедираме  по  същия  начин  и  с  този 

проект, ако сте съгласни – да имаме нарочно отделно решение. Ние 

имаме  Решение  №  1801-МИ  от  3  септември  2015  г.,  с  което 
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уреждахме условията и реда за изработване, доставка и  съхранение 

на изборни книжа и материали  за местните избори. Предложението 

е да имаме отделно такова решение за новите и частични избори. И 

ако  сте  съгласни,  да  го  изпратим  на  същите  институции,  които 

предложи колегата Солакова, заедно с предходния проект за мнение, 

след  което  да  го  приемем  с  номер.  Сега  да  го  приемем  само  с 

протоколно решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

други мнения по проекта, предложен от госпожа Матева? – Няма. 

Предлагам да се приеме с протоколно решение този проект и 

да се изпрати за мнение на администрацията на Министерския съвет. 

Гласуваме това предложение.  

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  включвам  в  дневния  ред  една  точка,  свързана  със 

заличаване   правомощията  на  депутат,  която  пристигна  днес  в 

началото на заседанието. Проектът за решение е готов. 

6.  Обявяване  на  Маноил  Минчев  Манев  за  народен 

представител  в  Двадесет  и  седми  изборен  район  – 

Старозагорски. 

Госпожа Ганчева е докладчик – има думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е 

проектът на решение относно  обявяване на Маноил Минчев Манев 
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за  народен  представител  в  Двадесет  и  седми  изборен  район  – 

Старозагорски. 

Този проект на решение е  по повод постъпилото писмо от 

председателя на Народното събрание, с вх. № НС-02-1 от 21.01.2016 

г.,  с  което  приложено  ни  е  изпратено  Решение  на  Народното 

събрание от 20 януари 2016 г.,  за  прекратяване пълномощията на 

Димитър Христов Желев като народен представител от Двадесет и 

седми изборен район – Старозагорски. 

Предвид това ви предлагам да приемем решение, с което да 

обявим  следващия  за  народен  представител  в  43-то  Народно 

събрание  от  Двадесет  и  седми  изборен  район  –  Старозагорски, 

Маноил  Минчев  Манев,  със  съответното  ЕГН,  от  листата  на 

политическа партия „ГЕРБ“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

прочетете проекта. Мисля, че нашето произнасяне е добре да бъде 

спешно. 

Имате ли някакви поправки, някакви забележки? – Няма. 

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

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3020-НС. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

7.  Проект  на  решение  относно  промени  в  състави  на 

общински избирателни комисии. 

Първи има думата господин Ивков. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  общинската  избирателна  комисия  - 

ОИК – Хисаря, секретарят Пено Стоянов Бойновски си подаде молба 

по лични причини да бъде освободен. Налице е заявление от Галин 

Неделчев  Дурев  –  представящ се  като  пълномощник на  господин 

Миков, по същество пълномощник на Българската социалистическа 

партия, видно от пълномощното, което също пристигна. 

Приложени са диплома за висше образование, декларация – 

всички  необходими  документи.  Още  не  са  дошли  в  оригинал  – 

дошло е само пълномощното. Във вторник бяха дошли в копие и аз 

го включих в дневния ред, обаче практиката ни е да изчакаме, така 

че  може би  да  отложим тази  точка,  защото  нямаме декларация  в 

оригинал. Иначе имаме копие на дипломата, но както прецените. 

От  друга  страна,  с  оглед  обстоятелствата  там,  аз  ви  го 

предлагам да го гласуваме, защото той  пък се е обаждал на колегата 

Цанева,  която  ми  се  обади  преди  заседанието,  дали  да   ходи  на 

работа  при  това  положение,  дали  да  не  ходи…  Знаете  там 

обстоятелствата, да не ги навеждаме. 

Ако  искате  при  тези  обстоятелства,  след  като  надлежно 

упълномощено лица е приложило всички документи, по изключение, 

макар  че  все  още не  е  пристигнала  в  оригинал  –  аз  говорих и  с 

колегата Сидерова, ще бъде получена, тъй като вече е изпратена в 

оригинал  декларацията.  Предлагам  ви  точно  в  този  случай  да 

направим  изключение  и  да  го  гласуваме.  Ако  решите,  ще  го 

отложим,  но  съм  длъжен  да  ви  кажа,  че  нямаме  оригинал  на 

декларацията  на  лицето.  Всичко  е  налице,  пълен  е  фактическият 

състав,  всички  документи  са  налице.  Нямаме  оригинала  на 

декларацията. Когато назначаваме, ние по принцип отлагаме, когато 

можем, докато не дойде, освен в последния ден, когато назначаваме 

общинските избирателни комисии. 

Иначе  предлагат  той  да  бъде  заменен  като  секретар  от 

досегашен член – виждате,  изписана е госпожа Минка Мануилова 
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Рахова, и  на неговото  място, тъй като той си подава молбата не 

само като секретар, а и като член на ОИК да бъде освободен, да бъде 

назначен нов член, чиито документи всъщност са приложени. 

Оставам на вашата преценка. Аз ви предлагам днес да вземем 

решение  и  аз  ще  ви  уведомя   като  пристигне  декларацията  в 

оригинал. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Защото започват активна дейност на 

27-ми. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: А имат и едни обжалвания. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

мисля, че ще се обединяваме, че ще вземем решението днес, а само 

оригиналната декларация  пътува, ще я получим и ще я приложим 

към преписката. 

Господин Цачев има думата за корекция. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това не е корекция. В решението виждам, 

че на три места е посочено, че лицето Пено Стоянов Бойновски се 

сочи като секретар и член на ОИК. (Реплики.)

Тъй като на три места по отношение на Пено Бойновски се 

споменава като секретар и член на комисията, предлагам думичката 

член  на  отпадне,  а  да  остане  секретар.  Ясно  е,  че  секретарят  на 

комисията е и член на съответната  комисия.  Не знам дали така е 

посочено в заявлението, в декларацията му за освобождаване. Редно 

е  ние  да  го   изпишем  по  правилния  начин.  Още  повече  пък  в 

диспозитива не бива по този начин да изписваме текста. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

гласуваме  решението,  като  се  уточнява  след  изказването  на 

господин  Цачев,  че  той  ще  бъде  вписан  само  като  секретар   и 

изразът „и член“ се заличава. 

 Който е съгласен с това решение, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – 1 (Росица Матева).  

Колеги, Решението е № 3021-МИ/НР.

Следващият докладчик в тази точка от дневния ред е госпожа 

Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги,  в  моя папка с  днешна дата  е 

проект  №  2982  -  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Ружинци,  област 

Видин. 

Колеги,  с  Решение  №  2992-МИ/НР  от  17.12.2015  г.  беше 

освободена досегашната председателка на  общинската избирателна 

комисия  –  Ружинци,  а  именно  Ваня  Иванова  Василева  по  лични 

причини. 

С  вх.  №  МИ-10-2  от  21  януари  2016  г.  е  постъпило 

предложение  от  областния  координатор  на  политическа  партия 

„ГЕРБ“ за Видин, Владимир Тошев, относно попълване на състава 

на ОИК – Ружинци. Предлага се на мястото, освободено от госпожа 

Ваня Иванова Василева, като председател на ОИК да бъде назначена 

Петя Иванова Борисова. 

Към предложението са приложени: декларация в оригинал и 

копие от диплома за завършено висше образование на Петя Иванова 

Борисова.

Предвид това ви предлагам да  назначим  за  председател  на 

ОИК  –  Ружинци,  област  Видин,  Петя  Иванова  Борисова,  със 

съответното  ЕГН,  и  на  назначения  председател  на  ОИК  да  бъде 

издадено удостоверение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

мнения по това решение? – Господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Няма диспозитив, че освобождаваме Ваня 

Василева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тя е освободена с наше решение. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Извинявам се,   при това положение няма 

нужда и от декларация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен с това решение, с тази промяна, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3022-МИ/НР. 

Колеги, следващата точка от дневния ред е: 

8.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 3012-ПВР/МИ от 14 януари 2016 г. на ЦИК. 

Докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, в  Решение № 3012-ПВР/МИ 

от  14  януари  2016  г.  на  ЦИК  –  решението  е  за  отваряне  на 

помещение, за съжаление в диспозитива вместо район Слатина,  е 

записано  район  Илинден,  поради  което  ви  предлагам  да  заменим 

израза: „РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в „район 

„Илинден“,  и  да  се  чете  „РАЗРЕШАВА  отваряне  на  запечатано 

помещение в район „СЛАТИНА“.

Решението  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  чл.  58  от 

Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Мнения 

по този проект на решение, по тази поправка?

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин 
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3023-ПВР/МИ. 

Следващата точка от дневния  ред е: 

9. Искане за отваряне на запечатано помещение. 

Господин Ивков има думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-3 от 

18.01.2016  г.  –  заявление  от  община  Царево,  област  Бургас, 

представлявана от инж. Лапчев – кмет на общината,  във връзка с 

постъпило  писмо  от  Дирекция  „Регионален  държавен  архив“  – 

Бургас. Моли за нашето разрешение за отваряне на Помещение 1, 

сутерен,  в  сградата  на  общинската  администрация,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали. 

Това е най-често срещаният напоследък случай, но казвам за 

протокола, защото не исках да утежнявам преписката и не съм ги 

изписал. Всъщност трябва да предадат книжата за местните избори 

от 2011 г., но там се съхраняват и книжата от изборите за президент 

и вицепрезидент през 2011 г. Това е особеността, че са много. Там са 

и  книжата  от  референдума  през  2012  г.,  от  изборите  за  народни 

представители 2013 г.,  от изборите за Европейски парламент през 

2014 г., за Народно събрание през 2014 г., от изборите за общински 

съветници и  кметове  през  2015  г.  и  за  референдума през  2015 г. 

Тоест, книжата за много избори и два референдуми са там. Ние им 

разрешаваме само за едното. 

Правя  си  автокорекция,  тъй  като  преписката  трябваше  да 

направя бързичко и да я докладвам, за да не остава за следващото 

заседание.  Корекции  на  това,  което  виждате,  защото  като  го 

прегледах, видях грешки. 

В третия абзац, който започва с  „Книжата и материалите…“ 

вместо  това,  което  виждате,  ще  се  чете:  „от  другите   избори  и 
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референдуми“. Вместо така, както е останало от бланката и както е 

на екраните ви. 

Също така в диспозитива на решението, в четвъртия абзац, 

предлагам  поправка  в  абсолютно  същия  смисъл:  „Книжата  и 

материалите  от  другите  избори  и  референдуми  се  съхраняват  до 

произвеждането  на  следващите   избори/референдуми“  –  махаме 

думите  президент  и  вицепрезидент.  Това  е  останало  от  решение, 

където е имало само още едни книжа от изборите за президент и 

вицепрезидент. 

Нямам  други  автокорекции.  Може  би  да  помоля  колегата 

Цачев да види проекта добре. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не е до следващите избори и референдуми. 

Да остане само за следващите избори. Книжата за референдумите се 

пазят пет години. Референдуми да отпадне. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, съгласен съм. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други 

корекции? – Няма. 

Колеги,  моля  да  гласуваме  решението  с  така  направените 

корекции  от  докладчика,  допълнени  с  това,  че  книжата  за 

референдумите няма да се съхраняват до следващите референдуми. 

Те се съхраняват пет години. 

Моля,  който  е  съгласен  с  това  решение  с  корекциите,  да 

гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3024-МИ/НР. 
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Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

10. Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на 

общински избирателни комисии. 

За изказване са се заявили четирима души. 

Има думата господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-1563 от 

14.01.2016 г. искане за изплащане на възнаграждение на членовете 

на  ОИК  –  Първомай  за  проведено  извънредно  заседание  на 

12.01.2016 г.

Провел съм резона, а именно прекратяване на правомощията 

на общински съветник, назначаване на друг от листата. Документите 

са  налице,  протокол,  подписи  на  лицата,  които  са  присъствали. 

Налице  е  основателна  причина  за  провеждане  на  заседанието, 

поради което ви предлагам да го изплатим, така както е поискано. 

Изготвил  съм  и  справка  за  председател,  заместник-председател, 

секретар и осем членове.  Събрала се е комисията в пълен състав. 

Предлагам  да  решим  да  се  изплати  от  държавния  бюджет  на 

основание на наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г., раздел I.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен да се изплати възнаграждение на ОИК – Първомай, 

за определените дати, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам следващо искане с вх. 

№ МИ-1564 от  14.01.2016 г.  Постъпило е  искане до Централната 

избирателна комисия от общинската избирателна комисия  – Сопот, 
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за  изплащане  на  възнаграждение  за  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

шестима  членове.  Налице  са  подписите,  протоколът,  взетото 

решение  за  предсрочно прекратяване  пълномощията  на  общински 

съветник  и  предлагам  да  вземем  решение  за  изплащане  на 

възнаграждението  от  държавния  бюджет  на  основание  наше 

Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г., раздел I, съгласно методиката 

по  наше  Решение  № 2902-МИ  от  05.11.2015  г.  –  за  председател, 

заместник-председател, секретар и шестима членове.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е  съгласен да се изплати възнаграждение на ОИК – Сопот, 

така както се посочи от докладчика, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Последно  възнаграждение,  госпожо 

председател. 

С  вх.  №  МИ-1574  от  15.01.2016  г.  от  ОИК  –  гр. 

Стамболийски. Тук се искат възнаграждения за заседание, проведено 

на  16.12.2015  г.,  на  което  са  присъствали  всички  членове  на 

комисията.  Проверил  съм  –  да,  има  подписи,  има  протокол,  има 

решение, има резон за заседанието. 

Но се иска и следното: дежурства от членовете на ОИК на 

същата  дата  16.12.2015  г.  Председателят  Ангелина  Арнаудова  и 

членовете на комисията – Албена Колчева и Катя Тешева, са дали 

дежурство във връзка с приемане на въпросните сигнали, които са 

разгледани  на  заседанието  (да  не  ги  диктувам),  уведомяване  на 
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членовете  на  общинската  избирателна  комисия  за  заседанието  и 

подготовка  на  необходимата  документация  по  казуса.  Така 

обосновават искането си за възнаграждение за същата дата. 

Също така има две допълнителни искания за 5.01.2016 г.  и 

11.01.2016  г.  председател  Ангелина  Арнаудова  и  член  Колев  и 

председател Ангелина Арнаудова и член Колев отново за дежурства 

за получаване на призовка, подготвяне необходимата документация 

от съда и предоставяне на документа.

Аз  ви  предлагам,  защото  не  си  спомням  в  крайна  сметка 

какво решихме, да изплатим на всички, участвали в заседанието на 

16.12.2015 г., да изплатим двете дежурства на председателя и член 

Колев на 5.01.2016 г. и на 11.01.2016 г.  И  предлагам  да откажем 

изплащане за 16.12.2015 г., но пак ви казвам, защото не си спомням 

какво  принципно  решихме  ние  в  случаи,  в  които  подготовката 

съвпада със заседанието. 

В този конкретен случай, освен това по моя преценка, не е 

имало такава работа, че да я считаме като отделно дежурство. Освен, 

че са на една дата, аз споделям тук тезата на колегата Чаушев, която 

тогава изложи, освен че е на една дата, не е и такова натоварване. 

Какво значи сега да уведомим членовете на комисията за заседание, 

да приемем сигналите и да подготвим необходима документация по 

казуса.  Считам,  че  за  тази  дата,  доколкото  те  са  участвали  в 

заседанието  и  участват  във  възнаграждението  на  заседанието,  не 

следва да бъде изплащано дежурство на въпросните трима членове, 

сред които и председателят. 

Затова  предлагам  в  крайна  сметка  да  се  изплати 

възнаграждение  за  заседанието  на  председател,  заместник-

председател, секретар и осем членове,  за дежурство на 05.01.2016 г. 

на  председател  и  член  на  комисията,  и  за  11.01.2016  г.  -  за 

председател  и  член  на  комисията,  като  не  се  произнесем, 
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респективно откажем искането за дежурството за 16.12.2015 г.,  на 

която дата е било заседанието.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

аз се съгласявам с това мнение.  Други мнения? – Няма. 

Който е  съгласен  с  предложението на докладчика,  моля да 

гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

искане  за  възнаграждение  с  вх.  №  МИ-1587  от  19.01.2016  г.  от 

ОИК – община Варна. Приложени са всички изискуеми документи, 

доказателства,  съгласно  наше  решение,  като  искането  е  за 

изплащане на възнаграждение за дежурство, което е проведено на 

18.12.2015 г. от председател и двама членове и е с основание раздел 

II от наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. 

Следващото  искане  е  за  дежурство,  проведено  на 

21.12.2015 г.,  отново  от  председател  и  двама  членове  със  същото 

основание. 

За дежурство на 22.12.2015 г., отново от председател и двама 

членове със същото основание.

Дежурство,  проведено  на  05.01.2016  г.,  от  председател  и 

двама членове, на същото основание.

Дежурство на 06.01.2016 г.,  отново от председател и двама 

членове.

И дежурство на 07.01.2016 г. от председател и двама членове, 

като подробно в искането за изплащането на възнагражденията са 
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описани  по  кои  административни  дела,  във  връзка  с  какво  е 

проведено дежурството и съответно са приложени и съдебни книжа, 

които са депозирани чрез Административен съд - Варна до Върховен 

административен съд на Република България -  копия от тях.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен с така предложеното от докладчика да се изплатят 

възнаграждения за дежурства на ОИК – Варна, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващото възнаграждение.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  дадени  дежурства  от  Общинска 

избирателна  комисия  –  Сандански,  за  проведено  дежурство  на 

11.11.2015 г. от цялата комисия. Като подробно е описано във връзка 

с  какво  е  проведено  дежурството:  във  връзка  с  постъпило  по 

електронната  поща  на  ОИК  на  10.11.2015  г.  писмо  от 

Административен  съд  –  гр.  Благоевград,  ведно  с  преписи  от 

определения по цитирани дела, по повод образувани жалби срещу 

решения на Общинска избирателна комисия – Сандански, както и 

във  връзка  с  постъпили  шест  броя  заявления  от  общински 

съветници,  избрани  от  квотата  на  РЗС.  И  са  били  подготвени 

придружителни  писма  и  окомплектовани  преписките  по 

административните дела. 

Също  така  искането  е  за  изплащане  възнаграждения  за 

дежурство,  проведено  на  12.11.2015 г.  от  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  двама  членове  на  Общинска  избирателна 
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комисия  –  Сандански,  във  връзка  с  подготовка  на  заседание  по 

административно дело  № 848 по описа на Административен съд – 

Благоевград, за заседание, насрочено на 13.11.2015 г. от 15,30 ч.

Следващото  искане  касае  дежурство  проведено  на 

13.11.2015 г.  от  председателя  на  ОИК  –  Сандански,  във  връзка  с 

представителство  на  ОИК  –  Сандански,  в  заседание  по 

административно дело № 848 по описа на съда от 2015 г.

След това се иска заплащане на възнаграждение за 16.11.2015 

г. от председател, заместник-председател, секретар и двама члена на 

ОИК – Сандански, във връзка с подготовка за заседание по друго 

административно  дело  по  описа  на  Административен  съд  – 

Благоевград, насрочено за 17.11.2015 г.

И  последното  искане  е  за  дежурство,  проведено  на 

17.11.2015 г.  от  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

двама членове на ОИК – Сандански, във връзка с постъпило писмо 

от Окръжен съд – гр.  Сандански,  с  вх.  № 415 от 17.11.2015 г.,  и 

изготвяне и изпращане на отговор по това писмо.

Извинете има и още  - дежурство, проведено на 17.11.2015 г. 

от  председател  и  заместник-председател  на  ОИК –  Сандански,  за 

представителство на ОИК – Сандански, пред Административен съд – 

Благоевград по административно дело № 849, насрочено за същия 

ден от 13,30 ч.

Следващо  дежурство  е  от  председател,  заместник-

председател,  секретар и  двама  членове на  ОИК – Сандански,  във 

връзка  с  подготовка  за  заседание,  насрочено  на  19.11.2015  г.  по 

административно дело № 848, както и подготовка за заседанието на 

самата комисия, насрочено на 19.11.2015 г.

Следващото  искане  е  за  дежурство  на  19.11.2015  г.  от 

заместник-председател,  секретар  и  двама  членове  на  ОИК  – 

Сандански,  във  връзка  с  подготовка  на  заседание,  насрочено  по 
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административно дело № 849/2015 г. по описа на Административен 

съд – Благоевград. 

За  20.11.2015  г.  –  дежурство,  проведено  от  председател  и 

заместник-председател на ОИК – Сандански, за представляване на 

ОИК – Сандански (така е записано), пред Административен съд – гр. 

Благоевград,  по  административно  дело  №  849  за  заседание, 

насрочено на 20.11.2015 г. 

Дежурство,  което  е  проведено  на  23.11.2015  г.  от 

председателя  на  ОИК  –  Сандански,  за  изготвяне  на  писмено 

становище  по  административно  дело  №  849/2015  г.  по  описа  на 

Административен съд – Благоевград.

И  дежурство,  проведено  на  04.12.2015  г.  от  заместник-

председателя на ОИК – Сандански,  и двама членове във връзка с 

постъпило  заявление  с  вх.  № 417  от  Яни  Янев,  на  което  е  било 

изпратено отговор. 

Колеги,  предлагам  да  бъдат  изплатени  така  исканите 

възнаграждения  за  изброените  от  мен  дежурства.  Преписката  е 

окомплектована  с  необходимите  доказателства,  съобразно  наше 

решение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

чухте доклада за дежурства и възнаграждения на ОИК - Сандански, 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващите възнаграждения, които трябва да одобрим, ще ги 

докладва госпожа Грозева.

42



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

от 19 януари 2016 г. по електронната поща е пристигнало писмо от 

Веселка  Николова,  началник  отдел в  община Ботевград,  която ни 

уведомява, че сме допуснали грешка в утвърдените на 8 декември 

2015 г. възнаграждения за заседание и две дежурства, а именно на 

заседанието  относно  присъствието  на  лицата  сме  записали,  че  са 

присъствали  петима  членове,  а  всъщност  на  присъствали  шест. 

Поради  което  ви  предлагам  да  коригираме  броя  на  членовете, 

присъствали  на  въпросното  заседание,  и  съответно  да  изпратим 

коригирана  справка  на  ОИК – Ботевград,  до  главния  секретар  на 

Министерския съвет и до госпожа  Веселка Николова във връзка с 

изплащане на възнагражденията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен да извършим необходимата поправка с писмо до 

община Ботевград, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Докладчик по възнаграждения е и господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам ви вх.  № МИ-06-9 от 

20 януари  2016  г.  Това  е  писмо от  кмета  на  община  Сунгурларе, 

област  Бургас,  с  което  писмо  той  ни  уведомява  и  прилага  и 

доказателства,  че  във  връзка  с  наше  писмо,  с  което  ние  сме  го 

уведомили,  че  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпила 

жалба от Стефан Андреев, който е бил член на секционна комисия в 

с. Прилеп, затова че не му е изплатено възнаграждението, което му 

се  полага  от  първия  тур  от  изборите  за  общински  съветници. 
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Попитали сме и на кое лице е изплатено това възнаграждение - на 

него или посочено друго лице в нашето писмо – Марияна Петкова. 

Кметът  на  общината  ни  уведомява,  че  възнаграждението  е 

изплатено  на  Марияна  Петкова  от  първия  тур  на  изборите  за 

участието  на  този  член  в  секционната  комисия  в  с.  Прилеп. 

Приложена към писмото е и декларация от госпожа Петкова, с оглед 

нейното осигуряване,  както и копие от извлечение от ведомост за 

изплатени възнаграждения. 

Докладвам  го  за  сведение.  Прилагам  и  към  преписката  с 

оглед  информация,  която  сме  получили  за  изплатените 

възнаграждения.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

други възнаграждения няма. 

Преминаваме към следващата точка: 

11. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладчик е господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви жалба от 

Учай  Сабриев  Алишев  срещу  решение  № 141  от  5.01.2016  г.  на 

ОИК – Опака. Проектът е във вътрешна мрежа, преписката е качена 

за заседанието 14.01.2016 г., на предното заседание. В тази връзка ви 

докладвам,  че  беше  изискано  и  писмото,  с  което  е  изпратено. 

Докладвам го за пълнота. 

Получихме  въпросното  писмо  от  Общинската  избирателна 

комисия – Опака, чрез куриер току-що. Казвам ви, че действително е 

получена на 11-ти, но пък не личи от къде и кога е изпратена, но е 

препоръчано… Докладвам го за пълнота. Предлагам да го приложим 

към делото и да разгледаме проекта на това решение, което е във 

вътрешната мрежа.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Тоест, 

жалбата е просрочена?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не мога да твърдя, че е просрочена. Не 

личи кога е изпратено от първото клеймо, но това не променя по 

същество проекта на решението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

моля, погледнете проекта под № 2980 - за обсъждане на решение по 

жалба. (Реплики.)

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, опитвам се да изляза принципно от 

ситуацията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

този проект сме го обсъждали. По същество беше останало само да 

обсъдим срочността на жалбата, но тя не влияе на резултата. 

Който е съгласен с този проект, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Това е решение № 3025-МИ.

Госпожа Матева има думата по следващата точка от дневния 

ред: 

12. Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

областния  управител  на  област  Пловдив,  с  вх.  №  МИ-05-2  от 

19 януари 2016 г. Писмото е по повод изпратена административно-

наказателна преписка по компетентност на областен управител на 

област Пловдив, за съставяне на наказателно постановление по Акт 

за  установяване  на  административно  нарушение  №  6-МИ  от 

21 октомври 2015 г.  
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Областният управител с това писмо, което ви докладвам, ни 

уведомява,  че  прекратява  преписката  по  съставяне  на  акт  за 

установяване  на  административно  нарушение.  Като,  ако  желаете, 

можем  да  го  качим  във  вътрешната  мрежа,  ако  не,  който  желае, 

може  да  се  запознае,  тъй  като  на  четири  страници,  даже  пет 

страници,  областният  управител  на  област  Пловдив  обяснява 

надълго  и  нашироко,  че  всъщност  решението,  което  е  взела 

Централната  избирателна комисия и на базата  на което е издаден 

въпросният  АУАН  №  6,  е  незаконосъобразно.  Няма  извършено 

нарушение на .. 

ОБАЖДАТ СЕ: Нашето решение? 

РОСИЦА МАТЕВА: Нашето решение, да. 

Освен  че  нашето  решение  е  неправилно,  защото  няма 

извършено нарушение на Изборния кодекс, При съставянето на Акта 

за  установяване  на  административното  нарушение   са  допуснати 

съществени  процесуални  нарушения,  които  не  могат  да  бъдат 

отстранени.  Това  е  областният  управител  на  област  Пловдив. 

(Реплики.)

Ние  в  момента  освен  за  сведение,  нищо  не  можем  да 

направим.  Но това  ми дава  повод отново  да  поставя  може би  на 

обсъждане и в следващите заседания или в работно заседание,  във 

връзка  с  анализа,  който  следва  да  направим  на  изборите  и  да 

направим  предложение  до  Народно  събрание,  за  промени  в 

Изборния кодекс. 

Аз поддържам становището си, че следва да има изменение в 

административно-наказателните  разпоредби  на  Изборния  кодекс, 

тъй като не може областните управители да преценяват решенията 

на специалния орган, на когото със закон е възложено организация 

на изборите, дали са им правилни решенията или не. (Реплики.)

Прекратява  производството,  преписката по издадени актове 

и отказва да издаде наказателно постановление. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  право,  защото  той  трябва  да 

издаде наказателно постановление. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да, така му е възложено. Искам само да 

ви обърна внимание, че в крайна сметка нормите, на които той се 

позовава  и  всъщност  твърдението,  че  ние  сме  в  нарушение  на 

процедурата, която не може да бъде санирана, тъй като по чл. 495 и 

чл. 496 ние сме длъжни в тридневен срок от постъпване на жалбата 

да се произнесем с решение и съответно да бъде съставен актът. Той 

цитира изрично,  че  при нас  жалбата  е  постъпила на 16 октомври 

2015  г.,  сигналът  е  от  СЕМ,  а  пък  ние  сме  се  произнесли  на  21 

октомври 2015 г. Същата норма задължава и него в тридневен срок 

да  издаде  наказателно  постановление,  а  той ни изпраща писмо,  с 

което ни уведомява, че прекратява преписката, на 15 януари 2016 г. 

при  положение,  че  преписката  му  е  изпратена  мисля,  че  през  м. 

ноември. Така че той също не е спазил нормата на Изборния кодекс. 

(Реплики.)

Взимам повод от това и ви предлагам отново да обсъдим и 

ако  стигнем  до  решение,  да  изпратим  на  Народното  събрание 

нашите  предложения  в  тази  част  Изборният  кодекс  да  претърпи 

промени, за да може да не се прилага ЗАНН в тези отношения. В 

крайна  сметка  ние  сме  специалният  орган,  ние,  общинските 

комисии, районните комисии, които преценяват дали има нарушения 

на Изборния кодекс или не. И след като сме установили нарушение 

и сме приели, че има такова и комисията е взела такова решение с 

мнозинство  от  2/3,  един  областен  управител  си  позволява  да 

извършва ревизия на нашите актове.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други 

доклади по административни производства? – Господин Цачев се е 

записал.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам ви вх.  № МИ-07-6 от 

15 януари 2016 г. Това е писмо от Столична община, район Средец, с 
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което  уведомяват  Централната  избирателна  комисия,  че  акт  за 

установяване  на  административно  нарушение,  съставен  срещу 

Българска национална телевизия, е връчен и е подписан и е върнат в 

оригинал,  като  връчването  е  извършено  на  7  януари  2016  г. 

Преписката,  акта  съм  предал  на  юристите  в  Централната 

избирателна комисия за процедиране по тях. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа 

Бойкинова има думата.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  извинявам се,  че  не  ви  го 

докладвах в четвъртък,  но за днес е насрочено дело на петчленен 

състав по административно дело № 12977/2015 г. Това е по жалба на 

Милен Петров Ангелов за отмяна на влязло в сила определение, с 

което  е  прекратено  производството,  с  което  той  обжалва  наше 

решение на Централната избирателна комисия, поради това че не е 

изпълнил указанията на Върховния административен съд. 

Съдът ни е изпратил за становище по тази молба - ние сме 

взели решение да не взимаме становище. Считам, че това е така да 

се каже процес относно процеса, тъй като жалбоподателят твърди, 

че  поради  непреодолимо  препятствие  не  е  могъл  да  изпълни 

указанията, поради което считам, че не е необходимо процесуално 

представителство.  Ако  вече  съдът  отмени  и  върне  делото,  ще  го 

следим и ще защитим решението.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

13. Доклади по постановления. 

Господин Сюлейман има думата.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Тази точка е отлагана повече от два 

месеца, уважаеми колеги. Аз днес съм се писал като докладчик, но 

тъй като отсъстват другите колеги, да преценим. Тъй като са много, 

дали да не ги отложим за следващо заседание? - Поне при мен са 

близо десет. (Реплики.)

Добре, докладвам. 

Първо,  започвам  с  получени  в  Централната  избирателна 

комисия  досъдебни  производства,  които  са  изпратени  от 

Великопреславска  районна  прокуратура,  вх.  №  ЕП-09-1137  от 

3 декември  2015  г.  Ведно  с  това  досъдебно  производство  № 

168/2015 г. по описа на Районно управление на Велики Преслав, е и 

постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство. 

Ще докладвам него. 

Касае  се  за  лице,  което  е  упражнило  своето  избирателно 

право  без  да  има  такова,  на  изборите  за  избиране  на  членове  на 

Европейския парламент в Република България на 25 май 2014 г. Ще 

спестя името на лицето. В хода на проверката е установено, че той 

притежава  двойно  гражданство  и  всяка  година  през  лятото  той 

пребивава, обичайно в рамките по няколко месеца, на постоянния си 

адрес  в  с.  Божурово.  Това  е  община  Върбица,  област  Шумен. 

Имената ги пропускам. 

В хода на проверката е установено, че лицето има постоянен 

адрес  в  България,  но  няма  настоящ  адрес.  Разпитан  е  член  на 

секционната избирателна комисия, който е вписал съответното лице 

в  избирателния  списък.  Същият  посочва,  че  не  е  знаел  и  не  е 

участвал  на  обученията  като  член  на  секционната  избирателна 

комисия  и  не  е  бил  запознат  с  принципа  на  уседналост.  Не  е 

присъствал. (Реплики.)

Абсолютно, и в крайна сметка,  тъй като и за  самото лице, 

което е гласувало без да има това право, е посочено, че той не е бил 
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запознат  с  принципа  на   уседналост  и  е  гласувал,  тъй  като 

секционната избирателна комисия му е позволила. 

В крайна сметка наблюдаващият прокурор стига до извода, 

че липсата на пряк умисъл в действията на лицето и само наличието 

на такава форма на вината не може да се приеме съставомерност на 

извършеното деяние за извършено престъпление по смисъла на чл. 

168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс,  поради  което  прекратява 

наказателното производство, като и моето предложение е да оставим 

за  сведение  това  постановление.  Също така  правя предложение и 

това досъдебно производство да го върнем във Великопреславската 

районна прокуратура за архивиране. 

Продължавам пак с подобно досъдебно производство, което е 

получено в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-09-1163 от 

11 декември 2015 г.  Цялото досъдебно производство е  изпратено, 

както  докладвах,  ведно  с  постановлението  за  прекратяване  на 

наказателното производство. Номерът на досъдебното производство 

е  167/2015 г. по описа на Районно управление на Велики Преслав. 

Пак  подобно,  образувано  е  срещу  лице,  което  е  гласувало  в 

нарушение на изборните правила. Абсолютно идентичен случай. 

Става дума за лице, което е с двойно гражданство. Летните 

месеци той е в Република България. Пак става дума за същата секция 

в с. Божурово, пак за същото лице, което е допуснало това лице, като 

заключенията  на  прокурора  са  същите  като  предходния  случай, 

поради което той прекратява наказателното производство. И моето 

предложение  е  също да  остане  за  сведение  и  да  върнем  обратно 

досъдебното  производство  във  Великопреславската  районна 

прокуратура за архивиране. 

Това е за днес от мен, колеги. Ще ги караме на порции, имаме 

този вариант. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

следващата точка от дневния ред е: 

14. Доклади по писма.

Госпожа Солакова има думата.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз докладвах вече писмото от 

Печатницата на БНБ. 

Сега ви докладвам вх. № НР-04-01-1 от 21 януари 2016 г. – 

писмо от главния секретар на Министерство на външните работи по 

повод  на  наше  писмо,  с  което  изискахме  информация  дали  е 

отговорено  на  лицето  Борис  Киров.  Помните,  че  беше  член  на 

секционна избирателна комисия в Лозана. 

Уведомява  ни  главният  секретар,  че  е  издадена  служебна 

бележка за доходи на лицето и тази бележка е издадена с известно 

закъснение,  поради  това  че  не  са  разполагали  с  необходимите  за 

попълването  на  бележката  данни.  След  установен  контакт  с 

господин  Киров  и  получаване  на  тези  данни  е  подадена  и 

необходимата  за  осигуряване  информация  към  НОИ.  Служебната 

бележка е връчена лично на господин Киров. 

При  това  положение  няма  смисъл  да  го  уведомяваме. 

Докладвам ви го за сведение. По телефона също бях уведомена от 

главния  счетоводител,  че  е  провел на  два  пъти среща с  господин 

Борис  Киров  и  предполагам,  че  той  е  доволен  от  действията  на 

Министерство на външните работи. 

Колеги,  докладвам ви два проекта  на писма,  с  които да се 

произнесем по постъпили проекти на актове на Министерския съвет. 

В първия случай те са докладвани за сведение, възложено е 

на  главния  счетоводител  да  извърши  проучване  и  да  изрази 

становище. Колегите от счетоводството са се запознали внимателно 

и с двата проекта. 
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В  единия  случай  става  дума  за  проект  на  решение  за 

одобряване законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

публичните финанси.  А в другия случай става дума за проект на 

решение за бюджетна процедура – 2017 г. И в двата случая колегите 

не  изразяват  становище,  забележки  и  предложения  по  проектите. 

Предлагам без бележки да бъдат съгласувани с писма до министъра 

на финансите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който  е  съгласен  с  предложения  проект  за  писмо  относно 

бюджетната процедура… Предлагам проект 7083, първото писмо да 

гласуваме. 

Който  е  съгласен  да  изпратим  това  писмо  до  министър 

Горанов, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  предлагам  да  гласуваме  и  второто  писмо  относно 

законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните 

финанси – също до министър Горанов. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  Докладна 

записка от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-1 от 20 януари 2016 г. 

По предложение на главния счетоводител в случая е изготвено от 

счетоводител  Ганка  Герасимова  и  в  изпълнение  на  Закона  за 

публичните финанси и указание на министъра на финансите от 12 

януари 2016 г.  на Дирекция „Държавни разходи“. Задължението на 

първостепенните  разпоредители  с  бюджет  е  да  публикуват  на 

интернет  страницата  бюджета  за  годината,  приет  със  Закона  за 

държавния бюджет за 2016 г. 

Приложена е справка, така както по принцип се публикува на 

нашата  страница.  Предлагам  да  одобрим  предложението  тази 

приложена  справка  да  бъде  публикувана  на  страницата  на 

Централната  избирателна  комисия,  като  другите  справки  по 

бюджетите минат в архив. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен да публикуваме справката на сайта на ЦИК, моля 

да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение докладвам вх. № ЦИК-

00-20 от 20 януари 2016 г., вх. № ЦИК-00-18 от 19 януари 2016 г., вх. 

№ ЦИК-00-14 от 20 януари 2016 г. Това са покани за семинари. Да се 

предоставят на госпожа Манолова за преценка относно участието на 

служители от администрацията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Следващ 

докладчик по писма, това е госпожа Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Само искам да ви уведомя, че след 

доклада, който направи вчера устно колегата Матева,  че Швейцария 

дава съгласие за двама наши представители в делегация, пристигна 

писмено потвърждение от името на посланика и сме го приобщили 

към преписката, която ще се докладва във вторник.  Това е едното.

От Общинската избирателна комисия – Братя Даскалови, ни 

молят  да  им  помогнем  методически  при  формулирането  на 

диспозитива  си  след  съдебно  решение  на  Старозагорския  съд. 

Старозагорският  административен  съд  е  отменил  като 

незаконосъобразно  решението  на  комисията,  в  частта  с  която  е 

обявено разпределението на преференциите по кандидати в листата 

на политическа партия БСП,  както и в частта  в която са обявени 

избраните общински съветници от БСП -  поименният избор,  като 

няма спор, изрично е прието в мотивите, че са двама на брой, не се 

променя в тази част решението. Това значи, че в тази част решението 

на  общинската  избирателна комисия  -  всъщност  в  момента няма 

такова решение... 

Само да кажа, че решението на съда в момента се обжалва 

пред Върховния административен съд, така че все още не е влязло в 

сила. И те по същество трябва да вземат ново решение в тази част 

въз основа на съдебното производство по административното дело, 

което мисля,  че беше с № 452/2015 г.  Трябва да вземат решение. 

Предложили са ни те самите два варианта на диспозитиви.  Аз ви 

предлагам за следващо заседание да подготвим писмо, с което да ги 

уведомим. 

Лошото е, че когато прегледах решението, в тяхното решение 

няма  обявяване  на  списък  „А“  и  списък  „Б“,  а  имат  само 

предложението на изчислителя. И всъщност в сегашния диспозитив 

те трябва да включат лицето,  за  което са се установили по-голям 

брой преференции на второ място в списък „А“. Целия списък „А“ 
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да го обявят, защото го няма обявен и след това вече да се обявят 

избраните общински съветници. (Реплики.)

Ние  ще  изчакаме  Върховния  административен  съд,  но 

въпросът е, че принципно трябва да помислим как да си формулират 

те  решенията  и  да  им дадем,  защото  за  първи път  с  този  кодекс 

всъщност  се  появяват  такива  решения.   И  както  давахме 

методически указания за жалби, за регистри и прочие, принципни 

такива решения трябва да дадем. Ние няма да им кажем конкретно 

кой, а трябва примерно да кажем: да определите състава на списък 

„А“, да обявите поименно след това… Това трябва да направим, но 

нека остане за следващо заседание в доклада на Мария  Бойкинова. 

То е качено в нейната папка. Ако не е качено, ще бъде качено. Иначе 

писмото  е  до  Александър  Андреев,  защото  той  отговаря  за  тази 

област и те към него го бяха насочили. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Има 

думата госпожа Матева по писма.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз ще ви докладвам най-напред 

писмо, пристигнало по електронната поща с вх. № МИ-15-1914 от 21 

януари 2016 г. То неправилно е отнесено към преписка, която е от 11 

ноември 2015 г. С това писмо от общинска избирателна комисия – 

Трекляно,   ни изпращат заявление и копие от изпълнителен лист. 

Заявлението  е  подадено  от  Надка  Стефанова  Стоичкова  и  тя  е 

приложило  копие  от  изпълнителен  лист,  с  който  е  осъдена 

Общинска избирателна комисия –  Трекляно,  да  изплати на  Надка 

Стефанова  Стоичкова  310  лв.,  представляващи  разноски  по 

административно дело № 327/2015 г. 

По  тази  преписка  ви  предлагам,  тъй  като  изпълнителният 

лист  е  в  копие  подаден  в  общинската  избирателна  комисия  и 

госпожа Стоичкова е посочила в заявлението си, че ще представи 

оригинала след изплащане на сумата, ви предлагам в момента да се 
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свържа  с  председателя  на  ОИК  –  Трекляно,  която  да  изиска  от 

госпожа  Стоичкова  да  бъде  представен  изпълнителният  лист  в 

оригинал, за да можем след това ние да го изпратим на Министерски 

съвет,  каквато ни е практиката и да бъде предвидено плащане по 

банковата сметка, която е посочена в заявлението. 

Взимам  повод  от  това,  че  преписката  е  присъединена  към 

входящия номер на решението на Кюстендилския административен 

съд.  Ако  си  спомняте,  това  е  госпожа  Стоичкова,  на  която 

неправилно бяха събрани преференциите и беше обявен за избран на 

нейно  място  друг  кандидат  за  общински  съветник.  Той  беше 

положил клетва, беше започнал работа, след което съдът, след като 

правилно  пресметнаха  преференциите  по  протоколите,  без  да 

извършват преброяване, указа на общинската избирателна комисия 

да  прекрати  пълномощията  на  общинския  съветник,  погрешно 

обявен за избран и да обяви госпожа Стоичкова. Това го казвам във 

връзка  с  предходния  проект,  който  обсъждахме  за  Плевен,  че  е 

възможно и това да се случва. (Реплики.)

В момента ви предлагам това за сведение, а след изпращане 

на  оригинала  ще  ви  предложа  проект  на  писмо,  с  който  да  го 

изпратим на Министерски съвет.

Имам  още  едно  писмо,  то  е  вх.  № МИ-06-7  от  19  януари 

2016 г. Изпратено е от госпожа Севдалина Джамбазка, секретар на 

община Мездра.  С това писмо, са ни изпратени и две решения на 

общинска избирателна комисия – Мездра, с номера съответно 279 и 

280. Това са решения на общинската избирателна комисия – Мездра, 

с  които  са  прекратени  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на 

кметство с.  Руска бяла и на един общински съветник.  Това е  във 

връзка с писмата, които изпратихме ние със справките за съдимост.

Общинската  избирателна  комисия  –  Мездра,  е  взела 

съответните решения. Изчаква влизането в сила на решенията, за да 
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може по едното - за кмета на кметство – Руска бяла, да ни изпрати 

уведомление,  след  влизане  в  сила  на  решението,  за  да  уведомим 

Президента евентуално за насрочване на частичен избор. 

За  общинския  съветник,  тъй  като  аз  съм  във  връзка  с 

председателя на общинска избирателна комисия – Мездра, изчакват 

влизане  в  сила  на  решението,  за  да  обявят  за  избран  следващия 

общински съветник. Но с изпращането на тези решения, секретарят 

на  община  Мездра  ни  задава  следния  въпрос:  „Необходимо  ни  е 

вашето  компетентно  мнение  откога  да  бъдат  прекратени 

правомощията на общинския съветник и на кмета на кметство Руска 

бяла?“ (Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: 

Следващият докладчик е господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е по електронната 

поща едно писмо, не е качено във вътрешната мрежа. Накратко ще 

ви го прочета. 

Писмото  е  адресирано  до  мен  лично  и  пише:  „Днес 

разговарях с колежката ви госпожа Мусорлиева и тя ме насочи към 

вас като отговарящ за информационната сигурност в ЦИК. В тази 

връзка искам да използвам случая да ви отправя покана за Кръгла 

маса по информационната сигурност на 4 февруари 2016 г. в София. 

В нея ще представим технологията на „Дарк трейс“ за първи път в 

България и бихме желали да присъствате,  ако не можете, моля да 

изпратите ваш колега. Повече информация, можете да получите на 

страницата на сайта ни, изпращаме ви официална програма“ и т. н….

Колеги, по принцип ние не се занимаваме с информационна 

сигурност.  Информационната  сигурност,  така  да  се  каже,  сме  я 

разделили на две.  В частта,  която касае примерно деловодната ни 

система и т. н., тя се обслужва от Народното събрание, а в областта 

по отношение на изборния процес, се обслужва от „Информационно 
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обслужване“  АД.  Така  че  би  трябвало  да  решим.  Може  би  ще 

разговарям по телефона, за да видим дали имат тази покана. 

Но  тук  става  въпрос  за  технически  средства  и  програмни 

средства, за кибератаките, които примерно бяха се получили при нас 

подобни.  Има  разработена  такава  програма  и  затова  искат 

специалист  точно  в  тази  област.  Най-малкото,  аз  съм  такъв 

специалист, но става въпрос, че не е наша работа.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Извинявайте,  но  за  микрофон 

просто да го кажа, за да се знае. Те се свързаха с мен по телефона в 

стаята  ми. Попитаха ме дали съм заместник-председател на ЦИК. 

Казах им - да. Казаха, че е много ценен форум, специална е поканата 

към ЦИК, има едно единствено място свободно от много ограничен 

кръг. Всички са поканени. 

И аз мисля, независимо че това не влиза конкретно в строгите 

ни компетентности, правомощия, мисля, че не е лошо дали вие, дали 

някой  друг....  Просто  вие  сте  достатъчно  в  час  с  нещата  и 

интелигентен.  Мисля,  че  не  е  излишно  да  отидем  на  това 

представяне.  Просто  това  ми е  мнението,  ако вие не  искате,  аз  с 

удоволствие  бих  отишла,  но  е  хубаво  да  е  човек,  който  повече 

разбира. Така си мисля.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  тук става въпрос за кръгла 

маса,  на  която  ще  се  обсъждат  тези  въпроси,  а  не  за  някаква 

конференция, на която да се слуша. И аз за това смятам, че все пак 

трябва да отиде някой, който е компетентен, а не само да слуша. Не 

са ни поканили като слушатели, а за участие в кръгла маса и затова 

ми се струва, че е неуместно. Нямам нищо против, ако вие желаете, 

но аз самия се чувствам... Нямам нищо напротив да отидете. 

Аз не съм специалист в точно в областта на сигурността. От 

интерес може да се слуша, но по-добре е да го чуем от специалисти, 

които биха могли с по-прости думи да ни го преразкажат, отколкото 
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на  високо  ниво.  Предполагам,  че  ще  бъдат  от  цялата  страна 

специалисти от ведомствата. (Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: 

Благодаря, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Те може би смятат,  че  като имаме 

такова административно тяло, като е създадена такава институция, 

която  отговаря  за  сигурността,  както  има  във  всички  големи 

компютърни  фирми… Не  намирам  някаква  необходимост,  но  ако 

желаете, нямам нищо против да отидете да слушате, но добре е да 

присъстват от „Информационно обслужване“ АД.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Ще  им 

съобщим. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Само за сведение, тъй като дойдох на 

работа го получих. Искам да ви уведомя, че е получена молба от 

председателя на ОИК – Главиница, за освобождаването му. Писмото 

е пуснато пряко до нас. Нямаме никакви други данни, а разбрах, че 

дори и в  общинската избирателна комисия не знаят, че си е подал 

оставката. За следващото заседание ще се свържа и ще ви подготвя 

нещата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: 

Господин Метин Сюлейман има думата.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-1578 

от 18 ноември 2015 г. по електронната поща на ЦИК сме получили 

запитване  от  председателя  на  общинската  избирателна  комисия  – 

Пещера, относно неодобрени от нас възнаграждения на членовете на 

ОИК за дадени от тях дежурства. Съответно и датите са посочени – 

12, 13, 14, 15 и 19 ноември 2015 г., както и 9, 10, 11 декември 2015 г. 

Във  връзка  с  това,  аз  направих  служебна  проверка  за 

исканията,  които  са  отправени  към  нас.  Те  са  четири  на  брой, 
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съответно с номера МИ-15-1950 от 16 ноември 2015 г., МИ-15-2010 

от 23 ноември 2015 г., МИ-15-2153 от 3 декември 2015 г. и МИ-15-

2376  от  21  декември  2015  г.  Наистина  има  такива  направени 

искания. 

Междувременно се свързах и с госпожа Костова, като искам 

да  докладвам,  че  в  случая  се  касае  за  дадени  дежурства  за 

тридневния срок, в който общински съветник е подал молба да бъде 

освободен  и  в  този  тридневен  срок,  в  който  може  да  направи 

писмени  възражения,  общинската  избирателна  комисия  е  взела 

решение по четирима човека едновременно да дават дежурство. И 

съм казал на госпожа Костова, председателката на ОИК – Пещера, 

че  няма  такава  практика  и  не  е  необходимо  да  се  дават  такива 

дежурства. Нещо повече, тя не държи да получи писмен отговор, за 

което предлагам да остане за сведение това запитване.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: 

Благодаря.

И накрая,  малко търпение,  господин Ивков има думата по 

писма.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № ЕП-09-1171. Макар че 

съм включен в писма, това са писма до районни прокуратури и до 

МВР, част от тях, а и още две има, които останаха и по които трябва 

да вземем някакво становище, така че малко по-дълго ще докладвам 

и ще отнеме време.

Вх. № ЕП-09-1171 от 20 януари 2016 г. Това е напомнително 

писмо  от  Районна  прокуратура  –  Благоевград,  защото  така  и  не 

стигна време да отговорим на едно дълго писмо от 21.12.2015 г. с вх. 

№ ЕП-09-1171 от 21.12.2015 г., а сега имаме от 20.01.2016 г., като 

писмото завършва с това: „Молим незабавно да изпратите, тъй като 

следва  да  направим  преценка  и  делото  да  бъде  решено.  До 
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настоящия  момент  отговор  по  така  изпратеното  писмо,  ведно  с 

копия на относими  документи не е постъпило.“ 

Случаят е банален, от тези случаи в които ние сме дали на 

база  т.  6  и  т.  7  от  наше Решение,  списъците на  лицата,  които са 

гласувани без  да  имат  право  на  глас  или  са  гласували  повече  от 

веднъж. 

Два пъти сме писали до там. В крайна сметка с това писмо от 

21.12.2015  г.,  на  което  не  сме  отговорили,  не  ни  искат  никакви 

документи, за които сега ни говорят в напомнителното, че не сме 

изпратили,  а  ни  искат  следното:  „...С  оглед  изясняване  на  някои 

обстоятелства  по  делото  и  предвид  правомощията,  моля  да  ни 

уведомите  писмено  за  следното  с  оглед  представените  по  делото 

документи от страна на адвоката на Дарко Стойковски, променя ли 

се  изводът  ви,  че  същия  не  е  отговарял  на  изискванията  на 

параграф 1,  т.  1,  буква  „б“  от  ДР  на  ИК,  заведени  в  ЦИК? 

Разполагали  ли сте  с  посочената  информация при представяне  на 

справка изходящ номер еди-кой си, копие от което ви изпращаме за 

яснота“.

Ние  сме  изпратили  тогава  бланковото  писмо,  от  което  е 

видно,  че  лицето  е  с  настоящ  адрес  извън  Европейския  съюз,  а 

именно в Република Македония. Той е привлечен като обвиняем и 

въпросните документи, които са ни изпратили през декември месец - 

препращат ни документи по прокурорската преписка,  представени 

от неговия адвокат  на македонски език, а именно,  че е имал адрес в 

Република Италия, община Грецана, Верона. Със заверен препис са 

дадени,  но  са  дадени  с  копие  на  македонски  език,  както  и  на 

български език - договор за наем на жилище, лична карта, в която 

фигурира този му адрес в Италия. 

Тоест, сега в производството прокурорката  не ни иска вече 

документи,  не  ни иска  нещо друго,  а  ни е  питала променя ли се 

нашият правен извод, че той е гласувал в нарушение. 
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Виждате проекта ми за писмо с днешна дата в папка с мои 

инициали под № 7079. Ясно е, че от 21.12.2015 г. до момента не съм 

успял да го вкарам в залата, макар че това писмо беше готово. Може 

би трябваше да се свържа с нея. 

В крайна сметка отговарям това, което виждате, а именно, че 

изводът ни остава абсолютно непроменен, че настоящият адрес не е 

равнозначен на фактическото положение на пребиваване на лицето, 

че при изпращане на горецитираното писмо не сме разполагали с 

информацията, която тя е събрала по делото, а именно представената 

от  адвоката  му.  Очевидно  защитата  му  се  домогва  да  докаже  в 

наказателното производство, че лицето като фактическо положение 

е имало адрес на територията на Република България. 

Не считам, че ние трябва да даваме вече и правни обосновки 

на  Прокуратурата,  но  въпреки  това  ще  отговорим,  доколкото  е 

напомнително писмото, ако вие решите. И предлагам отговор в този 

смисъл, като съм си позволил едно изречение накрая – различно от 

това, което досега сме казвали, че е отделен  въпросът дали е налице 

осъществен  престъпен  състав  от  обективна  и  субективна  страна, 

като  преценката  за  това  е  извън  нашата  и  изцяло  във  вашата 

компетентност. 

Тоест, ние не променяме извода си, тъй като лицето очевидно 

се  е  водило  на  настоящ  адрес  в  Република  Македония.  От 

представените  от  адвоката  документи  по  преписките  е  видно,  че 

лицето в същия период е живяло другаде, има и лична карта. Това 

вече  обаче  са  обстоятелства,  които  ще  послужат  за  цялостната 

преценка  на  прокурора  дали  лицето  умишлено  е  извършило  това 

нарушение или не? Но ние не бихме могли да променим извода си, 

тъй като горе е  казано,  че  настоящият адрес  не е  равнозначен на 

фактическото  положение,  а  е  въпрос  на  регистрация  и  такива  са 

формалните изисквания на Изборния кодекс. Това е по-особеното на 
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тази преписка. Два пъти преди това сме я описали, че лицето има 

настоящ адрес и заради това даваме сигнал.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

по писмото аз смятам, че е добро в този вид.

Който  е  съгласен  да  гласуваме  така  предложеното  писмо, 

моля да гласуваме. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

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

няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Следващото  е  вх.  №  ЕП-04-01-1  от 

15.01.2016 г. до заместник-директора на ОД на МВР – Благоевград. 

То е резонно, изпращаме документи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият проект е по вх. № на ЦИК – 

ЕП-04-1251  от  28.12.2015  г.  до  ОД  на  МВР  –  Варна.  Прилагаме 

документ. То е кратичко. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

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

няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, връщам ви на писмо, по което ми 

виси преписката -  тогава  се разбрахме да помислим. Седи си във 

вътрешната мрежа от 8.01.2016 г. - то не е кой знае какво. Писмото е 

от община Пловдив от новия председател на ОИК, който ни моли и 

трябва все пак нещо да отговорим на колегата. Аз ви дадох проект за 

отговор, който не събра така мнозинство… (Реплики.)

От 8 януари е резолюцията да се качи във вътрешната мрежа. 

То е с вх. № МИ-15-17 от 8.01.2016 г. Вие го видяхте тогава, то е 

елементарно. Иска занапред да получава документацията на адрес на 

община  Пловдив:  град  Пловдив,  община  Пловдив,  пл.  „Стефан 

Стамболов“  №  1,  ет.  1,  Деловодство,  на  вниманието  на  Тодор 

Тодоров, директор на Дирекция „Обществени поръчки“.  

Аз  тогава  ви  предложих за  отговор  следния  вариант:  „Във 

връзка с ваше писмо кореспонденцията ще се изпраща до ОИК на 

адрес на предоставеното ви помещение. Моля да ни уведомите дали 

има  промяна  в  адреса.  За  ваше  удобство,  разбира  се,  можем  да 

изпращаме и на вашия електронен адрес, освен на адреса на ОИК, но 

не и на деловодството на общината“.

Аз го съгласувах с председателя тогава преди да изготвя този 

проект, не съм го качил в мрежата, защото съм го написал на ръка на 

самата преписка, а пък и не беше възприет, защото тогава казахте, че 

в крайна сметка всичките са на територията на общината. 

Аз съм съгласен с това. Въпросът е дали да адресираме до 

деловодството  на  общината  или  е  правилен  отговорът  в  такъв 
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смисъл. Мога да се чуя с колегата по телефона и да му обясня. Няма 

проблем да ги изпращаме там, ако там е помещението, но ще бъде 

адресирана  кореспонденцията  ни  до  общинската  избирателна 

комисия,  а  не  до  деловодство  на  общината.  Това  е  моето 

предложение. Казахте тогава, че трябва да помислим и да приемем 

отговора на следващо заседание, но минаха две заседания и аз не 

можах да го докладвам. Аз няма какво повече да го мисля, отново ви 

предлагам отговор в този смисъл.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  колеги, 

чухме доклада на докладчика. Мисля, че няма никаква пречка да се 

изпраща като адресат  ОИК, а пък адресът да бъде този,  който се 

посочва.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  приемам  предложението  на 

колегата  Ивков.  Вярно,  че  ще  му  е  по-удобно  да  му  идват  на 

работното  място,  но  това  са  документи,  които  са  за  общинската 

избирателна комисия и колегата е прав - адресираме го до общинска 

избирателна комисия и колегата ще си следи. Не е толкова страшно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

гласуваме предложението на докладчика до ОИК. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението  на  докладчика, 

моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов,  

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

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

няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Последен доклад по писма за днес от мен 

е вх. № МИ-06-8 от 19.01.2016 г. Трябваше може би да се качи във 

вътрешна мрежа, аз не забелязах, че няма резолюция.  Казвам ви с 
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две думи и ще помоля председателстващия с резолюция  да го качи. 

И без това за момента ви го докладвам за сведение и ви казвам две 

думи. Вх. № МИ-06-8 от 19.01.2016 г., заявление от Недко Виделов 

Костов. 

 Знаете случая община Хисар, който не мога да приключа, 

защото все още е под наблюдение, за да видим какво ще стане и кога 

ще ни се върне преписката.  Междувременно дойде това писмо от 

него,  в което той очевидно е запознат с определението на съда,  с 

което  казват,  че  компетентността  е  на  Централната  избирателна 

комисия и тя трябва да се произнесе  по обжалваното решение на 

ОИК. 

Припомням, че решението на ОИК беше отхвърлително. То е 

по наш сигнал, следователно не му бяха прекратени правомощията в 

общинския съвет, въпреки че са налице данни затова, че изтърпява 

присъда. Отложено е изтърпяването на наказанието. Присъдата си е 

ефективна,  но  е  отложено,  т.е.  така  наречената  условна  присъда. 

Припомням случая съвсем накратко. 

Постъпило е сега негово писмо, с което той ни казва цялата 

хронология. Казва ни, че не трябва да взимаме, дори когато дойде от 

съда по наша компетентност, никакво отношение, като се позовава 

на това… Явно е писано от колега адвокат, защото се казва: „Ненко 

Костов  добросъвестно  е  декларирал  релевантните  обстоятелства. 

ЦИК е извършила регистрация на кандидата за участие в изборите.“ 

Сега това не отговаря на истината, явно колегата не е наясно 

с  особеностите  на  местните  избори,  защото  не  ние  сме  го 

регистрирали.  Но  главният  мотив  е  това,  че  нашето  решение  е 

влязло в сила и не можем да си го отменяме сами. Казвам ви го за 

сведение,  защото  той иска  от  нас  бездействие,  т.е.  в  един бъдещ 

момент,  когато  дойде  преписката  от  съда,  както  правилно  е 

предположил  и  ние  я  очакваме,  да  не  се  произнасяме.  Но  по 

същество ние ще решаваме случая, тогава когато дойде. (Реплики.)
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В общи линии това е писмото на господин Костов. Докладвам 

ви  го  сега  за  сведение  и  изчакваме  да  видим  дали  ще  дойде 

преписката  по  наша  компетентност,  съгласно  определението  на 

Административния съд. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам една молба – да се качи във 

вътрешната мрежа.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ще  го  кача  веднага  във  вътрешната 

мрежа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

благодаря  ви  за  участието  в  днешното  заседание.  Насрочвам 

следващото във вторник, от 10,30 ч. сутринта. 

Мисля, че имаше обявление в 10 ч. сутринта в понеделник да 

има заседание на работната група за Обществения съвет. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колегата Бойкинова помоли от нейно 

име да докладвам и да припомня. Говорили са и с председателката в 

понеделник,  от  10,30  ч.  да  е  работното  заседание  заедно  с 

Обществения  съвет  по  тези  дискусионни  кръгли  маси  или  други 

форми, които  са ни предложили. 

Но  тук  имахме  и  едно  предложение.  Сега  Матева  ще  го 

докладва. (Реплики.)

РОСИЦА  МАТЕВА:  Не  сме  приключили.  Аз  имам 

предложение. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Става  дума  да  поканим 

представители на Националното сдружение на общините във връзка 

с  доклада  на  колегата  Матева  във  връзка  с  Мездра,  във  връзка  с 

Хисаря….

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  За 

протокола: отменям закриването на заседанието. 

Има думата госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предложението,  което 

обсъдихме тук, е да се свикаме на работно заседание, за да обсъдим 
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въпросите  кога  се  прекратяват  и  как  настъпва  прекратяването  на 

пълномощията  на  кметове  и  на  общински  съветници  предсрочно, 

когато  се  произнесат  общинските  избирателни  комисии,  за  да 

изпратим едно и също становище до всички общински избирателни 

комисии и до общини – там,  където сме изпратили документи за 

прекратяване  на  пълномощия.  И  във  връзка  с  това  да  поканим в 

понеделник – може би след обяд с оглед направеното съобщение, 

Националното сдружение на общините,  ако им е възможно,  за  да 

направим обсъждане и с тях и да излезем с единно становище. 

Предложението е за работно заседание може би утре, ако сте 

съгласни. Утре в 10 - 10,30 ч. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  съм  против.  Не  сме  готови  към 

момента, защото има висящи преписки, по които ние най-вероятно 

ще  се  произнасяме  с  решения.  Имам  предвид  доклада  ми  преди 

малко по преписката Хисар, който ще дойде. 

И нашите  указания  реално  –  щях да  продължа доклада  си 

като  ви припомня, че имаме две протоколни решения в този смисъл. 

И  тогава  бях  на  мнението  на  колегата  Матева  –  и  всички  се 

съгласихме, но настъпиха други факти, за които исках да ви кажа 

набързо, които според мене предопределят изчакване и произнасяне 

с нашите решения, а не даване на общи указания. Защото решенията 

ни са по-силен акт, а е очевидно, че част от съдилищата считат, че 

това  са  въпроси   от  нашата  компетентност.  Мотивната  част  на 

нашите бъдещи решения ще съдържа тези указания. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли да кажа нещо? – Искам да 

подкрепя колегата  Матева.  Няма пречка  да седнем и да  обсъдим. 

Ако за Хисар съдът ще ни го препрати, което е бъдещо несигурно 

събитие, има маса други решения на други места, които никой не ни 

ги  препраща,  а  към  нас  се  обръщат  общинските  избирателни 

комисии или секретари на общини с питания. Нищо не пречи да има 

работно заседание, на което да обсъдим тези въпроси. Не става дума 
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да пишем сега  непременно на секундата окръжно. Нали затова се 

казва ние да се съберем на работно заседание, след това да обсъдим 

проблема  или  въпроса  заедно  с  Националното  сдружение  на 

общините,  да  видим  кога  и   доколко  ние  имаме  възможност  да 

правим  такива  методически  указания,  а  не  да  се  набъркваме  във 

всеки  момент  и  не  в  момента  да  даваме  навсякъде  конкретно 

разрешение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Никой 

няма против провеждането на работно заседание. Предлагам това да 

стане в понеделник, в 10 ч. Няма пречка да бъде и в понеделник в 

13 – 13,30 ч. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  съм  против  всякакво  обсъждане  с 

общините на въпроси, по които ние ще трябва да взимаме решение. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  направих  предложение  утре  да  е 

работното заседание. Кога ще поканим Националното сдружение на 

общините евентуално? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз казах 

понеделник. Ние трябва да сме в по-пълен състав, за да гласуваме 

дали ще ги поканим или не. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ние в момента имаме кворум, първо. 

Второ,  ще  кажа  това,  което  смятам.  В  момента  повода  да 

предложа  това  нещо,  е  решенията  на  общинската  избирателна 

комисия  –  Мездра,  които  са  взети.  А за  общинската  избирателна 

комисия  Хисар  и  Главиница,  няма  взети  решения.  Те  не  са 

постигнали съгласие, така че казусите са различни. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, 

аз  мисля,  че  не  е  чак  толкова  лесно  решението,  което  можем  да 

гласуваме  –  да  се  съберем  заедно  с  Националното  сдружение  на 

общините. Това не е толкова невинно нещо и аз мисля, че трябва да 

се обсъди на по-широк форум. 

Закривам днешното заседание. 
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На 26 януари 2016 г., вторник, ще бъде следващото заседание 

в 10,30 ч. Благодаря за участието. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,30 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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