
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 319 

На 1 февруари 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. 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

2.  Проект  на  решение  относно  изменение  на  техническите 

характеристики на бюлетината за изборите за кмет на кметство.

Докладва: Севинч Солакова

3.  Принципно решение относно прекратяване пълномощията 

на общински съветник. 

Докладва: Росица Матева

4. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Ерхан Чаушев, Росица Матева,  

Мария Мусорлиева

5. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Докладват:  Камелия  Нейкова,  Румяна  

Сидерова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева, Иванка Грозева, Таня Цанева

6. Доклад по писмо до ВАС. 

Докладва: Мария Бойкинова



7. Доклад по жалби и сигнали. 

Докладва: Камелия Нейкова

8. Доклади по писма. 

Докладват:  Камелия  Нейкова,  Севинч  

Солакова,  Румяна  Сидерова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Емануил  

Христов 

9. Разни. 

Докладва: Ивилина Алексиева, Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил 

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

Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и 

Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка 

Ганчева, Метин Сюлейман и Румен Цачев. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  1  февруари 2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения ви дневен ред? – Колегата Грозева за допълнение. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

възнаграждения на ОИК. 
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  не  виждам 

включена  точка  за  жалби  и  сигнали,  но  преди  малко  имах 

разпределен сигнал и моля да ме включите в дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, включвам ви. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

възнаграждения на ОИК. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикуван проектът за изменение на техническите характеристики 

на бюлетината за изборите за кмет на кметство. Може би само за 

сведение да уточним как да процедираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах го за  т. 

2, свързана с т. 1, колега Солакова. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Определям колегата Мусорлиева да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

да  ви  информирам,  че  днес  по  обективни  причини  отсъстват 

колегите  Ганчева,  Сюлейман,  Баханов,  Ивков  и  Цачев.  Колегата 

Пенев се обади, че ще закъснее. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. 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. 
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Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  проекта  за 

решение,  одобрен  с  наше  протоколно  решение  си  спомняте,  че 

изпратихме  до  Министерски съвет, министъра на финансите и до 

Печатницата на БНБ. Получихме писма както от главния секретар на 

Министерския  съвет,  така  и  от  министъра  на  финансите,  а  и  от 

печатницата.  Докладвах  ви  ги  за  сведение  –  да  не  се  повтарям с 

посочване на техните номера. 

Нямат  бележки  по  проекта.  Единствено  предложение  на 

администрацията  на  Министерския  съвет  е  в  частта  относно 

командироването  –  да  се  препрати  към  условията  и  реда  по 

Наредбата за командировките в страната.  По тази причина само в 

тази част има промяна в текста. Ще ви помоля, ако някой наизуст в 

момента знае наименованието на наредбата, да го посочи. Пренесла 

съм това, което е в писмото на Министерския съвет, но ще направя 

допълнителна проверка в правно-информационната система. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване. 

Колеги,  моля  за   вашите  коментари,  бележки.  Не  виждам. 

Закривам разискванията. 

Колеги, който е съгласен с предложения проект за решение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,), против – 

1 (Мария Мусорлиева).  

Колеги, това е Решение № 3053-МИ. 

Заповядайте, колега. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  да  изпратим 

писмото  до  „Демакс  Ди  Пи  Ай“  АД  и  до  „Информационно 

обслужване“  АД,  с  копие  до  Печатницата  на  БНБ,  министъра  на 

финансите и главния секретар на Министерския съвет точно с това 
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предложение: да се предостави необходимата база за прилагане на 

информационната система. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,), против – 

1 (Мария Мусорлиева).  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с новата точка втора: 

2. Проект на решение относно изменение на техническите 

характеристики на бюлетината за изборите за кмет на кметство.

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако искате, днес за сведение 

да ви докладвам въз основа на предложение на  Печатницата на БНБ 

да се промени годината от текста на бюлетината. Затова предлагам 

само с едно решение, без да е с приложение, да променим годината 

2015 на 2016 г., тъй като тя е от видимата част, не е от защитата в 

самия  текст,  така  че  в  този  смисъл  да  приемем  решение.  Това  е 

единият вариант. 

Другият вариант по повод на този проект е, ако някой има 

други предложения по отношение на  бюлетината  за   избиране на 

кмет на кметство, днес да бъде за сведение, за да можем да обсъдим 

предложенията и с едно решение после да се приеме. 

Предлагам  това  без  да  бъде  ново  решение  с  оглед  на 

защитата. По-трудно ще стане намирането и на стари решения, за да 

може да сме спокойни всички, че защитата ще бъде гарантирана. 

И още нещо във връзка с  това.  Обади ми се секретарят на 

община  Гърмен  и  в  разговора  всъщност  с  госпожа  Русева 

уточнихме,  че  този  път,  тъй  като  Печатницата  на  БНБ  отпечатва 

бюлетините - дори на имат подизпълнители, Печатницата на БНБ ще 

има  грижата  да  предостави  техническите  характеристики,  на 
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общините  да  не  се  изпраща  нашето  решение  с  приложените 

технически  характеристики,  тъй  като  на  тях  това  не  им  е 

необходимо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз бих предложила, ако е уместно и ако 

прецени колегата Солакова,  да отложим в момента приемането на 

решението така, както тя го предложи с оглед обстоятелството, че на 

предходните избори имаше много оплаквания за малкия размер на 

някои  от  бюлетините  на  кметове  на  кметства.  И  ние  с  нея  сме 

обсъждали  въпроса  да  укажем  изрично  на  Печатницата  на  БНБ 

размер на бюлетините, под който не би следвало да падат. В смисъл 

да  не  са  по-малки  бюлетините  от  определен  размер,  за  да  не  се 

получават тези случаи, в които дадена бюлетина е толкова малка, че 

при сгъването  и пускането й в  кутията  да  се  разгъва.  И ако тя  е 

съгласна, да обмислим как да бъде указано това нещо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  е  предмет  на  техническия 

образец на бюлетината,  не е предмет на начина на отпечатване и 

контрола  по  отпечатването.  Размерът  на  бюлетината  е  част  от 

техническия образец на бюлетината.  А този технически образец е 

свързан  и  с  размерите  на  бюлетината  и  другите  елементи  на 

бюлетината. Като утвърдиш образеца, няма как печатницата да слезе 

под  тоя  образец  и  да  направи  нещо  различно.  Това  е  отделно 

решение, не е тук в контрола. Аз така смятам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  днес  беше  докладвано  за  сведение  и  запознаване. 

Благодаря за направените забележки.

Колеги, нека да го оставим за точка първа от дневния ред на 

следващото ни заседание, като дотогава обмислим възможността да 

се  поставят  условия  и  изисквания  за  минимален  размер  на 
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бюлетината  с  цел  тя  да  не  се  разтваря  след  като  бъде  пусната  в 

кутията. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

3.  Принципно  решение  относно  прекратяване 

пълномощията на общински съветник. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, в папка 

с моите инициали е проектът за решение. Той е № 2992. 

Текстът е същият,  който сме обсъждали миналата седмица. 

Нанесени  са  корекциите,  които  обсъдихме  и  приехме  тогава  при 

обсъждане на текста. 

Единствено различно е обстоятелството, че т. 6 е дадена в два 

варианта: 6.а. и 6.б. Според обсъжданията, които бяха направени в 

Централната избирателна комисия, са двата варианта на разрешение 

на въпроса. 

Аз  ви  предлагам  с  оглед  и  на  проведената  среща  и 

съгласуваното становище на Националното сдружение на общините 

в Република България, а и моето лично предложение е проектът да 

бъде приет, като т. 6 бъде във варианта на текста на т. 6.а., който е 

посочен в проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  –  2  (Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова).  

Колеги, това е Решение № 3054-МИ. 
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Заповядайте, за отрицателен вот. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, първата част на изказването 

ми  е  свързана  изобщо  с  компетентността  на  Централната 

избирателна комисия на основание чл. 57 от Изборния кодекс, във 

връзка с нормативни актове,  но в рамките на изборния процес по 

прилагането. 

Считам, че следва да сме внимателни с тази компетентност 

при  положение,  че  становището  ни  по  Закона  за  местното 

самоуправление  и  местната  администрация  е  след  обявяване  на 

изборните резултати. 

На  следващо  място  изказването  ми  е  свързано  с 

предварителното  изпълнение  на  решенията  на  общинските 

избирателни  комисии.  Считам,  че   решенията  подлежат  на 

обжалване пред съответния административен съд по реда на чл. 459 

и след влизане в сила на решението, се изпълняват. 

Във връзка с това гласувах против проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

4. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи е колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

има проект на решение относно   искане за отваряне на запечатано 

помещение  от  кмета  на  община  Девин,  с  вх.  №  МИ-14-9  от 

29.01.2016 г, с което кметът иска да се отвори помещение, в което се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали   за  предаване  в 

„Държавния  архив“  в  Смолян.  Искането  за  предаване  на  тези 

документи в „Регионалния държавен архив“ е за изборни книжа и 

материали  произведените избори за общински съветници и кметове 

на 23 и 30 октомври 2011 г. и други видове избори, и предаване на 

изборните  книжа  от  изборите  за  общински  съветници  и  кметове, 

произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и от частичните избори за 
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кмет  на  кметство  с.  Селча,  община  Девин,  произведени  на  29 

септември  и  на  6  октомври  2013  г.,  за  същото  село.  Съответно 

посочва,  че  в  това  помещение  се  съхраняват  и  изборни  книжа  и 

материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. 

Съответно  изборите  за  народни  представители  през  2015  г.  и 

съответно  за  избиране  на  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България. 

Предлагам  да  уважим  това  искане  по  стандартния  текст, 

който  пишем за  този  тип решения за  отваряне  на   помещения,  в 

които  се  съхраняват  изборни  книжа  за  предаване  в  „Държавен 

архив“ – Смолян. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Колеги, това е Решение № 3055-МИ. 

Следващ докладчик по тази точка е колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило с вх. № 

МИ-14-7 от 28 януари 2016 г. – искане от кмета на община Гърмен, 

област  Благоевград,  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  произведените  местни 

избори и национален референдум през м. октомври и ноември  2015 

г. Искането е мотивирано с обстоятелството, че в община Гърмен ще 

бъдат проведени на 13 март 2016 г.:  частичен избор за кмет на с. 

Крушево, и нов избор за кмет на с. Хвостяне, като молбата е да се 

разреши  отварянето  на  помещението,  за  да  бъдат  прибрани 

изборните книжа и  материали от тези два избора. 
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Аз лично смятам, че в момента е малко рано да вземем такова 

решение и затова не съм подготвила проект. Защото ние обикновено 

вземаме  едно  решение,  с  което  разрешаваме  на  всички  комисии, 

където се произвеждат избори, два-три дни преди самия избор да 

отворят помещенията,  за да приберат книжата и материалите. 

Ако  сте  съгласни,  сега  да  остане  за  сведение  и  съответно 

преди изборите ще вземем такова решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Така ще действаме. 

Следващ докладчик е колегата Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане с вх. № МИ-14-8 от 29.01.2016 г. до Централната избирателна 

комисия  от  Атанас  Калчев  –  кмет  на  община  Кричим,  област 

Пловдив,  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., и 

предаване  на  изборните  книжа  от  местните  избори  на  Дирекция 

„Регионален държавен архив“ – Пловдив. 

Моля ви да разрешим отваряне на запечатаното помещение. 

Проектът за решение е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Колеги, това е Решение № 3056-ПВР/МИ. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Продължаваме със следващата точка: 

5. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Първи докладчик, който е в залата, е колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане  от  общинска  избирателна  комисия  –  Тополовград,  за 

изплащане на възнаграждения за едно заседание на 14 януари 2016 

г., на което са прекратени предсрочно пълномощията на общински 

съветник и е обявен за избран следващият в листата на едно и също 

заседание.  Присъствали  са  председател,  заместник-председател, 

секретар и 8 членове от комисията. 

Предлагам  да  се  изплатят  възнагражденията  от  държавния 

бюджет. Основанието е раздел  I, т. 11 от нашето Решение № 2901-

МИ от 5.11.2015 г. и чл. 458, ал. 1 и ал. 5 от Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? - Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар 

Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Колега Сидерова имате ли още за възнаграждения? – Нямате.

Колегата Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-15-130  от  29 

януари 2016 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждения 

на членовете на ОИК – Левски, за проведени заседания и дежурства 

за м. януари 2016 г. 
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На  26  януари  2016  г.  е  проведено  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове.  Заседанието  е  било  по  повод  избор  на  членове  на 

общинската  комисия  за  получаване  от  териториалното  звено  на 

Главна дирекция „ГРАО“ на избирателните списъци, приложените 

към  тях  удостоверения  и  други  документи,  както  и  избор  на 

представители  на  ОИК,  които  да  присъстват  при  разпечатване  и 

запечатване  на  помещения  за  съхранение  на  изборните  книжа, 

съгласно т. 30, т. 31 и т.3 2 от наше Решение № 2662 от 18.10.2015 г. 

Приложени са към искането: протоколът от проведеното заседание и 

взетите решения за избор на членове, както и Решение № 216-МИ от 

26  януари  2016  г.  и  Решение  №  217-МИ  от  същата  дата  на 

общинската избирателна комисия.

И  на  27   януари  2016  г.  е  проведено  дежурство  от 

председател,  заместник-председател  и  1  член  на  общинската 

избирателна  комисия.  Илиян  Младенов  Иванов  е  членът  на 

комисията.  Дежурството  е  по  повод  получаване  на  избирателни 

списъци.  Всъщност   това  са  примата  членове  на  общинската 

избирателна комисия, които са били определени с решения, взети на 

предходното заседание, за което преди малко ви докладвах. 

Основанието за изплащане на възнаграждения за проведеното 

заседание и дежурство е в наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., 

раздел  I,  т.  1,  букви  „з“  и  „и“.  Така  че  ви  предлагам  да  бъдат 

одобрени за изплащане от държавния бюджет.

ЗАМ-ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  който  е 

съгласен с така направеният доклад, моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  С  вх.  № МИ-15-122  от  28  януари 

2016  г.  е  постъпило  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  за 

проведено  заседание  от  общинска  избирателна  комисия  – 

Съединение, област Пловдив. Заседанието е било на 21 януари 2016 

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

секретар и 7 членове на общинската избирателна комисия. 

Заседанието е било по повод постъпил сигнал с вх. № 180 от 

19 януари 2016 г., с основание чл. 42, ал. 1, т. 4 и т. 8 от ЗМСМА. 

Към искането са приложени решение № 199 на ОИК, протокол от 

проведеното  заседание.  Сигналът  е  във  връзка  с  основания  за 

несъвместимост на кмета. 

На това заседание общинската избирателна комисията е взела 

решение да бъде подадено искане до Агенцията по вписванията  и 

Търговския  регистър  за  предоставяне  на  актуална  информация 

относно твърденията, посочени в сигнала. 

Основанието  за  изплащане  на  възнаграждения  за  това 

заседание е в наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., раздел I, т. 1 

и  във  връзка  с  чл.  42,  ал.  1,  т.  4  и  т.  8  от  ЗМСМА.  Така  че  ви 

предлагам да го одобрим за изплащане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

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

Предложението се приема.

Продължете, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  С  вх.  № МИ-15-122  от  28  януари 

2016 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение, отново 

от общинска избирателна комисия – Съединение, област Пловдив, за 
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проведено заседание на 20 януари 2016 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 6 членове. 

Заседанието е по повод постъпило заявление за прекратяване 

на  пълномощията  на  общински  съветник,  тъй  като  е  назначен  за 

секретар на община Съединение, както и за разглеждане на сигнал 

по повод,на който преди малко докладвах – проведеното заседание 

на 21 януари 2016 г.,  макар че по отношение на този сигнал има 

дублиране  в  две  последователни  заседания,  относно  неговото 

разглеждане. 

За това заседание конкретно е взето решение за прекратяване 

предсрочно  на  пълномощията  на  общинския  съветник  Чунка 

Георгиева Шилева, поради подадена оставка, и обявяване на избран 

следващия в съответната листа за общински съветник. 

Колеги,  по  тази  преписка  искам  да  ви  кажа,  че  има  едно 

приложено решение № 198 от 20 януари 2016 г.,  относно сигнал, 

заведен  с  вх.  №  180  в  ОИК  -  Съединение,  подадено  от  Георги 

Любенов  Руменов,  в  качеството  му  на  общински  съветник  с 

твърдение,  че е  налице основание за несъвместимост на кмета  на 

общината  и  решението  на  общинската  избирателна  комисия  е: 

„Указва  в  тридневен  срок  от  уведомяването  по  чл.  42,  кметът  на 

община Съединение да направи писмено възражение“. 

За  проведеното  заседание  по  отношение  на  предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник ви предлагам да 

бъде  изплатено  възнаграждение  за  проведено  заседание  на 

основание наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., раздел I, буква 

„б“ и „г“ във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? –Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария  
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Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик - колегата Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-129  от 

29.01.2016 г. ви докладвам искане от общинска избирателна комисия 

–  Велико  Търново,  за  изплащане  на  едно  дежурство,  което  се  е 

провело  на  26  януари  2016  г.,  осъществено  от  председател  и 

секретар. На това дежурство те са получили призовка от Върховния 

административен  съд  за  насрочено  дело  на  29  март  2016  г.  по 

касационна жалба на жалбоподател. 

Също  така  са  получили  и  разгледали  писмо  от  партия 

„Българска социалдемокрация“ с искане за представяне на копие от 

документи, които са представили пред ОИК – Велико Търново, във 

връзка с регистрацията на местна коалиция „Алтернатива за Велико 

Търново“.  В  тази  връзка  председателят  и  секретарят  са  отворили 

шкафа,  в  който  се  съхраняват  документите  на  общинската 

избирателна комисия и с двустранен протокол са предали исканите 

документи. 

Първото,  което  ви  предлагам,  е  да  им  се  изплати  това 

дежурство на основание т. 12, буква „г“ и „д“ от наше Решение № 

2901-МИ от 5.11.2015 г., на председател и секретар. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.
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Колега Бойкинова,  това ли са докладите по тази точка или 

имате още?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Върховен административен съд. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, но това е следващата 

точка, колега. 

Продължаваме със  следващ докладчик за  възнаграждения - 

колегата Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане  от  ОИК – Крумовград,  област  Кърджали за  изплащане  от 

държавния бюджет, съгласно чл. 83, ал. 4 за следното: две заседания, 

проведени едното на 14.01.2016 г., второто на 18.01.2016 г., като на 

първото присъстват председател, секретар и 7 членове, на второто – 

също. 

И две дежурства на 12.01.2016 г.,  на което всъщност е бил 

дежурен само секретарят, и на 22.01.2016 г., където са били дежурни 

председател  и  секретар.  Това  е  било  във  връзка  с  прекратяване 

пълномощията на кмет, както и за уведомления и упълномощавания.

На  първото  дежурство  е  създадена  организация  да 

провеждане  на  заседание.  На  самото  заседание  е  разгледано 

постъпилото  уведомление  от  председателя  на  общинския  съвет, 

относно  предсрочно  прекратяване.  На  второто  заседание  е  взето 

решение  за  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на  кметство  с. 

Черничево,  община  Крумовград,  на  основание  подадено  писмено 

уведомление, и съответно на 22.01.2016 г. са изготвени протоколите 

от  заседанията,  справките,  исканията  до  ЦИК  за  изплащане  на 

възнаграждения и т.н. 

Предлагам  да  бъдат  гласувани  от  нас  поисканите 

възнаграждения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Следващ докладчик по тази точка е колегата Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх.  № МИ-15-134 от 1.02.2016 г.  е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение от общинската 

избирателна комисия – Брегово. Общинска избирателна комисия – 

Брегово, е провела две заседания.

Първото  заседание  е  било  на  9  януари  2016  г.  На  него  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

членове. На въпросното заседание комисията във връзка с постъпила 

жалба  от  Свилен  Севастакиев  Маринов,  относно  наличие  на 

обстоятелства  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на 

двама  общински  съветници,  които  според  него  имат 

несъвместимост,  са се събрали на заседание и са взели решение във 

връзка с чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА да дадат възможност на въпросните 

общински  съветници,  визирани  в  жалбата,5  в  тридневен  срок  да 

направят своите възражения. 

На 15 януари 2016 г. са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и 6 членове и са взели решение в комисията за 

предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  двамата  общински 

съветници. Решението е отхвърлително.

Освен  това  са  изпратили  искане  за  заплащане  на  няколко 

дежурства: 

На 30.11.2015 г. председателят и секретарят са присъствали и 

са  упражнили  процесуално  представителство  по  административно 

дело № 496/2015 г. във Видинския административен съд.
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На  4.12.2015  г.  също  председателят  и  секретарят  са 

осъществили  процесуално  представителство  по  административно 

дело № 495/2015 г.

На 5 януари 2016 г. председателят и секретарят са дежурили. 

На този ден е постъпила жалбата и е входирана от Свилен Маринов 

и  съответно  са  изготвили  писмо  до  община  Брегово.  За 

окомплектоване на преписката са поискали да им бъдат изпратени 

необходимите документи.

На 6 януари 2016 г. също председателят и секретарят са били 

дежурни,  входирано  е  писмо  №  225  от  община  Брегово, 

окомплектовано с необходимите заповеди, поискани от комисията.

На  12  януари  2016  г.  председателят  и  секретарят  са 

осъществили  дежурство,  относно  входиране  на  отговорите  на 

двамата общински съветници, визирани в жалбата.

 На  14  януари  2016  г.  председателят  и  секретарят  са 

осъществили  дежурство  във  връзка  с  подготовка  на  заседанието, 

което  са  провели  на  15  януари  2016  г.  за  прекратяване 

пълномощията на двамата общински съветници.

На  22  януари  2016  г.  председателят  и  секретарят  също са 

били  дежурни.  Постъпила  е  жалба  от  група  общински съветници 

срещу решение № 161-МИ от 15 януари 2016 г. Жалбата е подадена 

до  Административен  съд  –  Видин,  чрез  общинска  избирателна 

комисия.

И на 25 януари 2016 г. същите лица – председател и секретар, 

са  били  дежурни  във  връзка  с  постъпила  жалба  от  Свилен 

Севастакиев  Маринов  срещу  същото  решение  №  161-МИ  от  15 

януари  2016  г.  на  ОИК  -  Брегово.  Жалбата  е  чрез  общинската 

избирателна комисия до Административен съд – Видин. 

Поради  което  ви  предлагам  да  одобрим  двете  заседания  и 

така изброените дежурства за изплащане на общинска избирателна 

комисия – Брегово.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

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

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Колегата Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-136 от 1 февруари 

2016 г. е постъпило искане за заплащане на възнаграждение на ОИК- 

Провадия за проведено едно заседание на 7 януари 2016 г., на което 

са  присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове.  Заседанието  е  било  по  повод  прекратяване  предсрочно 

пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия за 

избран. 

Предлагам да им бъде изплатено за едно заседание, а именно 

на 7 януари 2016 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

6. Доклад по писмо до ВАС.

Заповядайте, колега.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  дошло  е 

разпореждане от Върховния административен съд, с което ни указва 
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в седемдневен срок от получаване на съобщението, да представим 

доказателства  за  представителната  власт  пред  Върховния 

административен съд на лицата, подписали жалбата. 

С две думи:  Централната избирателна комисия е обжалвала с 

частна жалба едно определение на Административен съд  - Варна. И 

тъй като председателят е бил в отпуска, съответно частната жалба е 

подписана от заместник-председателя госпожа Мария Мусорлиева и 

от  секретаря.  И  в  тази  връзка  от  нас  се  иска  да  представим 

доказателства. 

Аз  съм  изготвила  писмо,  в  което  казвам,  че  съгласно 

протокол № 298 от 12.01.2016 г. Централната избирателна комисия е 

определила госпожа Мария Мусорлиева да замества председателя на 

Комисията,  който  ползва  отпуск  на  17.01.2016  г.  И  на  тази  дата 

всъщност  ние  сме взели  с  протоколно решение  да  изпратим тази 

частна жалба. 

И с едно изречение обяснявам, че Централната избирателна 

комисия се представлява от своя председател по силата на Изборния 

кодекс – чл. 48, ал. 1. А решенията, протоколите и кореспонденцията 

се  подписват  от  председателя  и  секретаря,  поради което частната 

жалба е подписана и от секретаря.  И представям и двата протокола. 

Като не знам дали да представя и заповедта ви за отпуск, но считам 

че не е необходимо. (Реплики.)

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък уточнихме две прецизирания. 

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

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.
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Продължете,  колега,  и  след  това  ще  върнем  на  едно 

възнаграждение.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  само  за  сведение  ви 

докладвам  вх.  №  МИ-07-0253  от  29.01.2016  г.,  с  което 

Министерството  на  вътрешните  работи,  Столична  дирекция  на 

вътрешните работи ни уведомява, че не е нужно да им изпращаме 

напомнително писмо, тъй като те са ни отговорили още с първото 

писмо по повод установена самоличност на Милчо Добрев, който е 

кандидат  за  кмет  на  Бургас  във  връзка  с  акт  за  установяване  на 

административно  нарушение.  Те  са  ни  отговори  още  с  първото 

писмо, но въпреки всичко ние им изпращаме второ, напомнително 

писмо, с което те ни казват, че са изпълнили изискванията. Така че 

процедурата по съставянето на акта ще продължи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, още едно възнаграждение. 

5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане  от  ОИК  –  Кърджали,  за  изплащане  на  три  заседания:  на 

30.12.2015 г., 14.01.2016 г., 18.01.2016 г. Като на първото заседание 

са присъствали председател, заместник-председател и 9 членове. На 

второто заседание  - председател, заместник-председатели двама, и 9 

членове.  И  на  третото  заседание  -  председател,  заместник-

председател и 6  членове.

И също така за изплащане и на три дежурства. Като точките, 

които  са  разглеждали,  са  наистина  съществени,  а  именно 

разглеждано е с протокол № 36 от 30 декември 2015 г. постъпило 

искане по сигнал на Цвета Караянчева,  с която се сезира ОИК за 

неизпълнение в срок изискванията на чл. 41, ал. 3 от Лютфи Юсмен, 

кмет на кметство Калоянци, община Кърджали за това, че извършва 

търговска дейност. Много са разисквали колегите, решило се е да се 

съберат  доказателства,  да  поискат  допълнителни  доказателства. 
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Такива са били представени на следващото заседание, а именно, т.е., 

че  съответния  кмет  има  регистриран  на  негово  име  едноличен 

търговец и извършва търговска дейност. 

От  представените  на  следващите  заседания  доказателства 

действително колегите подробно са изложили становища в протокол 

№ 37 от 14 януари 2016 г. и са стигнали до решението и до извода, 

че  наистина...   Фактически  в  началото  е  започната  процедура  по 

прекратяване  на  едноличния търговец,  но така  или иначе  тя  не  е 

довършена  докрай  и  той – съответният кмет,  продължава  да 

изпълнява  търговска  дейност.  Има  подробно  изложени 

доказателства за това. 

И се е взело решение № 286 за прекратяване пълномощията 

на господин Лютфи Юсмен. Съответно са се прекратили предсрочно 

пълномощията  на  кмета,  обезсилено  е  удостоверението.  Има  и 

протокол  №  38  от  18  януари  2016  г.,  на  което  са  разисквали 

допускане  поправки  на  явни  технически  грешки  във  връзка  с 

предишни техни актове и т.н. Във връзка с тези тежки заседания, 

които са провели – 3, както ви казах на изброените дати, са имали и 

подготовка в три дежурства, съответно на 29.12.2015 г., 13.01.2016 г. 

и 15.01.2016 г.

На  първото  дежурство  на  29.12.2015  г.  са  присъствали  - 

председател,  заместник-председател.  На  второто  дежурство  на 

13.01.2016  г.  -  председател,  заместник-председател.  И  на  третото 

дежурство на 15.01.2016 г.  - председател, заместник-председател. 

Предлагам  да  им  бъдат  изплатени  съответните 

възнаграждения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Нейкова по новата точка: 

7. Жалби и сигнали. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали ви 

докладвам  сега  само  за  сведение  два  сигнала,  тъй  като  ми  бяха 

разпределени  непосредствено  преди  заседанието  и  нямах 

възможност да се запозная.

С вх. № МИ-15-138 от 1 февруари 2016 г. са постъпили два 

сигнала,  макар че  са  входирани с  един и  същи номер,  от  Георги 

Любенов Руменов в качеството на общински съветник в общински 

съвет  –  Съединение  от  местна  коалиция  „Сдружение  за  община 

Съединение“. 

Само  накратко  ще  ви  кажа,  че  в  сигнала  става  дума  за 

твърдения за нарушения на чл. 41, ал.1 и ал. 3 от ЗМСМА. Твърди 

се, че кметът на община Съединение не е спазил разпоредбата, която 

ви  посочих.  И  с  втория  сигнал  от  същото  лице  по  повод  така 

подадения  сигнал  за  нарушение  на  ЗМСМА,  се  иска  отвод  на 

председателя на общинската избирателна комисия при разглеждане 

на подадения сигнал, тъй като се твърди, че тя е свързано лице с 

кмета. 

Много ви моля да се запознаете. Новият председател, който 

ние сме назначили с наше решение от 27 януари 2016 г. На следващо 

заседание  ще  докладвам по-подробно,  така  че  моля  всички  да  се 

запознаете с двата сигнала.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  искам  да  ви  кажа,  че 

втория  сигнал  относно  кмета  съм  ви  го  докладвала.  Общинската 

избирателна комисия се е събрала и съответно, както е процедурата 
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по ЗМСМА, е изпратила становище на кмета да вземе възражение по 

така подадения сигнал и твърденията му за несъвместимост, че има 

едноличен търговец – ЕТ. (Реплики.)

И предния път беше до ЦИК. Просто процедурата си върви. 

За сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

8. Доклади по писма.

Първи докладчик по „Доклади по писма“ отново е колегата 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № ЕП-14-2 от 28 януари 2016 г. 

е  получено  писмо,  което  е  в  копие  до  Централната  избирателна 

комисия, от кмета на Столична община. Писмото е адресирано до 

областния управител на област София и е във връзка с искане на 

Комисия за защита на личните данни за отваряне на помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените на 

25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент. 

С две думи исканите документи от Комисията за защита на 

личните данни не следва да се изискват от кмета на общината, а от 

областната администрация. Става въпрос за документи, които не се 

предават на Комисията по чл. 287, ал.7, а са в кръга на останалите 

документи, които се предават на областна администрация. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 

колега.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-06-32 от 29 януари 2016 

г. ви докладвам за сведение писмо, изпратено по електронната поща 

на ЦИК от община – Белене, област Плевен. Изпращат ни копие на 

протокол  за  предадени  за  съхранение  избирателни  списъци  след 

проверка  от  Териториално  звено  „ГРАО“  и  заповед  №  925  от  8 

август 2015 г. на кмета на община Белене.
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С вх. № МИ-14-10 от 29 януари 2016 г. е постъпило писмо от 

кмета на община – Левски, с което ни изпращат копие на заповед № 

1087 от 22 октомври 2015 г. и протокол от 27 януари 2016 г. между 

членовете  на  комисия  по  чл.  445,  ал.  7  от  Изборния  кодекс  и 

представители на общинска избирателна комисия – Левски, по повод 

разпечатване  на изборното помещение,  оставяне за  съхранение на 

избирателните списъци от изборите на 25 октомври 2015 г., както и 

избирателните списъци от проведения  втори тур.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е колегата Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение. С 

вх. № МИ-15-139 от 1 февруари 2016 г. сме получили информация 

от  секретаря  на  община  Мизия  относно  брой  на  избирателите  в 

кметство Софрониево, в което ще има нови избори на 13 март 2016 

г. 

За сведение ви докладвам. Ще бъде изготвена справка, която 

ще бъде публикувана и във вътрешната мрежа след получаване на 

получаване на информация и от другите общини, в които ще има 

нови или частични избори.

Докладвам ви за сведение вх.  № ЦИК-00-146 от 29 януари 

2016 г. Това е покана за семинар във връзка с годишно счетоводно 

приключване. Предоставено е на госпожа Манолова. На този етап не 

е  постъпило  предложение  за  определяне  на  служители  от 

администрацията, които да участват в семинара. 

По същия начин вх. № ЦИК-00-199 от 29 януари 2016 г. по 

Закона  за  отговорността  на  държавата  и  общините  за  вреди…  с 

приложена  програма.  Отново  семинар,  отново  е  предоставено 

писмото на вниманието на госпожа Манолова.

Вх.  №  ЦИК-00-194  от  29  януари  2016  г.  отново  пак  във 

връзка с административни въпроси.

Аз приключих. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви, колеги, писмо с вх. № 

ЕП-04-02-701  от  28  януари  2016  г.  Писмото  е  от  Първо  районно 

управление на полицията при СДВР. Искат ни да им предоставим 

информация  за  членовете  на  съответните  избирателни  комисии  в 

секции № 71 и № 74 - София, район Слатина, както, ЕГН и телефони 

и адреси за контакти. 

Длъжна съм да ви уведомя, че подобно писмо получихме през 

м. юни 2015 г. и на 8 юни 2015 г. сме отговорили на разследващия 

полицай  с  наше  писмо  №  ЕП-04-02-880,  в  което  изрично  сме 

посочили,  че  Централната  избирателна  комисия  не  разполага  с 

имената на назначените членове на секционни комисии – като база 

данни,  както  техни  телефони  и  ЕГН,  и  евентуално  адреси  за 

контакти. И същите трябва да бъдат изискани от район „Слатина“, 

Столична община. 

В същия смисъл отговаряме и в настоящия момент, въпреки 

че писмото е напомнително, за спешност. Прощавайте, мила хора, но 

Първо РУП и район „Слатина“ са под ъгъл един до друг. Входът и на 

двете институции е точно 25 м. 

Искам  разрешение  от  Комисията  да  контактувам  с 

разследващия  полицай,  за  да  мога  на  колегата  да  обясня.  Най-

вероятно прокурорът му дава такива указания, но те трябва да си ги 

изискат от тях. Ние не можем да изискаме чужда база данни, за да ги 

представим на органа.  Трябва  да  се  изискат  от  този  орган,  който 

разполага с тези данни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с това писмо и с тези действия да 

упълномощим колегата, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема.

Следващ докладчик е колегата Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

общинска  администрация  –  с.  Гърмен,  с  вх.  №  МИ-06-31  от  28 

януари 2016 г., с което ни уведомяват, че ни изпращат информация, 

която сме изискали с решение № 248 от 23 януари 2016 г., с което 

сме указали на общинските администрации да осигурят условия за 

работа  на  общинските  избирателни  комисии,  в  които  ще  бъдат 

произведени нови или частични избори на 13 март 2016 г. Община 

Гърмен ни уведомява, че са осигурени такива условия на общинска 

избирателна комисия. Също така ни дава информация за телефоните, 

за  електронната  поща  и  адресите,  така  че  ви  го  докладвам  за 

сведение. 

 ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Матева, аз съм ви 

го разпределила вероятно и по погрешка, защото имаме една такава 

обща база данни, която качваме, но не съм видяла съдържанието и 

директно съм разпределила. 

Колегата Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, от 27.01.2016 г. 

Бургаският свободен университет – Център по юридически науки, 

ни кани в периода 21-22 май 2016 г. в рамките на честване на 25-

годишнина  на  създаване  на  Бургаския  свободен  университет,  на 

конференция,  на  която  ще  вземат  участие  водещи  учени  и 

представители на държавни и стопански организации от страната и 

чужбина. Съответно можете да се запознаете с това писмо, сега го 

докладвам за  сведение,  но лично моето мнение  е,  че  е  повече  от 

желателно да вземем участие по тази покана, в тази конференция. 

Темите са обявени в един сайт, чела съм ги подробно, но сега да не 

разискваме надълго и нашироко. 

Засега е за сведение.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Във вътрешната мрежа от 

28.01.2016 г. Колеги, моля да се запознаете. В папката на колегата 

Мусорлиева е. Темата е „Право и интернет“. Интересна е темата. Аз 

подкрепям  позицията  на  колегата  Мусорлиева,  че  е  важно  да  се 

участва от страна на Централната избирателна комисия.

Следващ докладчик е колегата Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, имам две писма. Едното, от 

които  е  молба  от  Красимир  Василев  Вълев,  пълномощник  на 

политическа партия „Обединени земеделци“. Той се обръща към нас 

с молба да бъдат предоставени два броя от бюлетина за резултатите 

от произведените местни избори 2015 г. Казва, че има пълномощно 

да  представлява  партията,  което  е  представено  в  Централната 

избирателна комисия. Като пише, че вторият комплект от бюлетина 

му бил необходим: Тъй като съм бил няколко мандата член на ЦИК 

и ЦИКМИ и ползвам всички бюлетини…“ Тоест, единият е за него, 

другият е за партията. Сега по принцип ние на всички партии, които 

са участвали, даваме по един екземпляр, но доколкото си спомням, и 

друг  път  сме  получавали  искане  от  този  господин,  затова  по 

изключение предлагам да му дадем и на него един екземпляр. 

Това е предложението ми.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Господин Вълев беше много години 

член на  Централната избирателна комисия и наистина си работи с 

тези материали. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да,  той и  друг път е  искал такива 

материали от нас. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  имам  още  едно  писмо, 

получено  е  по  електронната  поща.  Съвсем  кратко  е,  ще  ви  го 

прочета,  тъй като не е официално писмо. Само пише: с уважение 

Веселин Влаев…  Дал е електронната поща, но какъв е, кой е… 

„До председателя  на  ЦИК.  След многобройни консултации 

по телефона и писмено заявление с вх. № еди-кой си от 30.11.2015 г., 

желая да получа на хартиен носител документ  от ОИК – гр. Добрич, 

за  резултата  от  последните  общински  избори.  Както  се  издава 

удостоверение за участие, аз изисквам нещо на хартиен носител да 

ми докаже  къде  в  града  имам привърженици.  И струва  ли  си  да 

участвам за следващи избори, след като ме задължават да ползвам 

интернет  пространството.  А  и  нямаме  електронно  правителство. 

Документ  е  когато  се  получи  официално  отговор  по  електронна 

поща или на хартиен носител, с видими следи от оригиналност или 

копие..“

От  написаното  става  ясно,  че  той  е  водил  доста  прения  с 

общинската  избирателна  комисия  в  Добрич,  но  и  от  писмото  не 

става  ясно  какво точно  иска.  Защото резултатите… Иска  хартиен 

документ за резултатите. Резултатите са изключително обемисти. 

Това  не  е  заявление,  това  е  просто   не  бих  го  казал  и 

оплакване….. Той го иска от Добрич, но пише до нас, т.е. наредете 

на Добрич да ми ги даде. 

Аз предлагам това нещо да остане за сведение, защото ако 

беше го подписал под формата на заявление и се беше обърнал към 

нас, бих ви предложил да му дадем един от томовете, който касае 

Добрич. Но от написаното става ясно, че тук става въпрос за някакви 

лични искания. (Реплики.)
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Ние не можем да му дадем на хартия. Нищо не пише. Той има 

адрес   на   електронната  поща,  значи  работи  с  интернет.  Ние  не 

можем  да  му  дадем  на  хартия,  защото  той  иска  да  наредим  на 

Добрич. (Реплики.) 

Той иска  писмен отговор,  който би  трябвало  да  е  стотици 

страници.  Какво значи резултатите?  От кои избори? За общински 

съветници ли, за кои кметове? – Нищо не пише. 

Аз  предлагам  да  го  оставим  за  сведение.  Ако  напише 

официално заявление, защото е писал заявление до Добрич. До нас 

не е…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предложението  на 

колегата Христов е за сведение към този етап, но най-вече и защото 

лицето не е оставило адрес, нито телефон, на който да разсъждаваме 

дали бихме могли да изпратим бюлетин.

Колеги, други предложения? – Не виждам.

Остава за сведение.

9. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

позволете ми два доклада.

Първият е  свързан с материал,  публикуван във вътрешната 

мрежа,  PDF  формат,  извън  папките.  Нарича  се  „Допълнително 

споразумение ЦИК – София лангуидж сентърс“…. Колеги, моля да 

се запознаете със съдържанието. (Реплики.)

Колеги,  запознахте  ли  се?  Изготвено  е  допълнителното 

споразумение  от  администрацията.  Виждате  съответните 

съгласувания. 

Имате ли коментари, забележки? – Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  да  подпиша  от  името  на 

Централната избирателна комисия при условията на двоен подпис 

това Допълнително споразумение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

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

Предложението се приема.

Колеги,  и  още  един  въпрос  от  организационен  характер, 

свързан с нашия Обществен съвет. 

Колеги, Общественият съвет, тъй като в неговите заседания 

участват и лица, които са извън територията на Република България, 

като например господин Стефан Манов,  когото ние познаваме,  се 

обърна  с  молба  компютъра,   лаптопа,  който  предоставяме  за 

заседанията на  Обществения съвет, да бъде лаптоп с камера, за да 

могат съответно да осъществяват и по-добра връзка. 

Ние разполагаме с такъв лаптоп. Възразявате ли, колеги, за 

техните заседания да им предоставяме такъв лаптоп с камера, за да 

могат да се свързват с господин Манов и с други лица? 

Виждам, че не възразявате. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ. Във връзка с интернет страницата, колеги, 

предлагам ви да сложим в графа дясно – нови и частични избори, в 

квадратчето препратка към общинските избирателни комисии, в 

които се произвеждат избори. С линк директно при кликване и 

съответните действия направо да си влизат в съответните страници, 

за населени места. 

Предлагам просто да направим това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

това предложение. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

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

Предложението се приема.

Колеги, има ли други доклади? – Няма. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Тъй като успяхме да докладваме голяма част от преписките 

си,  колеги,  свиквам  следващото  редовно  заседание  на  ЦИК  на 

4 януари 2016 г., четвъртък, от 10,30 ч. Като ви моля, разбира се, да 

имате  предвид,  че  е  възможно  да  се  наложи  провеждане  на 

извънредно  заседание.  Но  редовното  заседание  го  свиквам  за 

четвъртък от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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