
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 320

На  4 февруари 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Съобщение до медиите.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Поздравителен адрес до Обществения съвет към ЦИК.

Докладва: Ивилина Алексиева

3. Проект на решение относно техническите характеристики 

на бюлетината за кмет на кметство.

Докладва: Севинч Солакова

4. Регистрации  на  партии  и  коалиции  за  участие  в 

частичните избори на 13 март 2016 г.

Докладват: Камелия Нейкова,

Росица Матева 

5. Проект на договор с „Информационно обслужване”.

Докладва: Емануил Христов

6. Искане за отваряне на запечатано помещение.

Докладва: Ерхан Чаушев

7. Доклад по разяснителната кампания.



Докладва: Росица Матева

8. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладват: Таня Цанева,

Камелия Нейкова

9. Доклади по постановления.

Докладва: Владимир Пенев

10. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Докладват: Александър Андреев

Камелия  Нейкова,  Емануил 

Христов, Иванка Грозева

11. Доклади по писма.

Докладват: Таня Цанева, 

Йорданка  Ганчева,  Емануил 

Христов,  Севинч  Солакова, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Румяна Сидерова, Иванка Грозева

12. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева,

Камелия Нейкова 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Нейкова, Румяна Сидерова, Таня 

Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА:  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Мария 

Бойкинова и Румен Цачев.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и  допълнения 

към така предложения дневен ред?

Първи беше колегата Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да ме включите в точка 9.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Бих  искал  да  ме  включите  в  една 

отделна  точка  относно  проекта  за  договор  с  „Информационно 

обслужване”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, може би като нова 

точка 5. Не виждам възражения.

Колеги, други предложения? Не виждам.

Определям колегата Сюлейман да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Дневният ред е приет.

Колеги, преди да преминем към точка 1 от дневния ред, бих 

искала  да  кажа,  че  колегите  Баханов,  Ивков,  Цачев  и  Бойкинова 

отсъстват поради ползване на отпуск, другите колеги предполагам, че 

ще закъснеят за днешното заседание, като част са ме информирали.

Точка първа от нашия дневен ред е:

Съобщение до медиите.
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Колеги,  честит  Световен ден на изборите!  Знаете,  че  това  е 

предимно ден на професионалните органи и това е ден, в който се 

обръща  внимание  на  всички  аспекти  от  работата  на  централните 

избирателни комисии и сродните органи за управление на изборите. В 

тази  връзка  във  вътрешната  мрежа  извън  папка  в  уърдовски  файл 

виждате  един  проект  на  съобщение  по  повод  Световния  ден  на 

изборите. Моля ви да го отворите и да го погледнете. Предложението 

ми е това съобщение да бъде публикувано на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, както и да бъде разпространено до 

медиите. 

С няколко думи, в първата си част  Централната избирателна 

комисия на  Република  България поздравява  своите  международни 

партньори,  органите  за  управление  на  избори  от  света, 

международните  организации,  които  имат  отношение  към 

организацията  и  произвеждането  на  избори.  Тук  ви  предлагам  да 

пишем „и/или наблюдението на избори”, за да включим една група 

организации,  която  когато  съставяхме  съобщението  без  да  искаме 

пропуснахме, както и поздрави към гражданите. Във втората си част 

Централната  избирателна  комисия използва  случая  още  веднъж  да 

изкаже  благодарност  към  всички  участници  в  изборния  процес  в 

България. И тук съм се постарала да изпиша всички онези, които имат 

отношение към организацията и произвеждането на избори.

Под черта е  панел информация,  който съдържа кога е взето 

решението  за  отбелязване  на  Световния  ден  на  изборите,  какво 

представлява Асоциацията на избирателните комисии от Централна и 

Източна Европа, какви теми разглежда, членството на България, след 

това другата голяма организация Световната асоциация на органите 

за  управление  на  избори  и  участието  на  Централната  избирателна 

комисия в нея, активността на Централната избирателна комисия и на 

други международни форуми на високо ниво.
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Колеги, моля за вашите становища към така предложеното ви 

съобщение ведно с автокорекцията, която си направих. Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Като цяло приемам съобщението, нямам 

съществени бележки, само едно предложение за допълнение.  Да се 

обърнем и към медиите. Медиите ги няма в списъка. Поне аз не ги 

виждам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам  Вашето 

допълнение, колега, ще намеря хронологичното му място.

Други допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  текст  на  съобщение 

ведно с моята автокорекция и допълнението, направено в зала, моля 

да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги,  предлагам  това  съобщение  да  бъде  публикувано  на 

нашата интернет страница не само на български,  а също така и на 

един  от  официалните  езици  на  Европейския  съюз,  а  именно 

английски.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:

Поздравителен адрес до Обществения съвет на ЦИК.
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Моля  ви  отново  във  вътрешната  мрежа  в  PDF  формат  се 

намира  поздравителния  адрес.  Моля  да  го  погледнете. 

Поздравителният адрес е по повод същия случай.

Имате ли предложения, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този поздравителен адрес,  който да бъде 

изпратен до Обществения съвет, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги,  използвам случая по точка 1  и  точка  2,  разбира се, 

случая  Световния  ден  на  изборите  да  ви  информирам,  че  сме 

получили  поздравителен  адрес  от  председателя  на  Централната 

избирателна комисия на Молдова. Той е публикуван във вътрешната 

мрежа на английски и на български език. 

И отново в  същата  връзка,  колеги,  във  вътрешната  мрежа е 

публикувана  резолюция  на  Европейския  парламент  от  11  ноември 

2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския 

съюз. Докладвам ви го за сведение, да се запознаем с това в рамките 

на Европейския съюз и по-точно от страна на Европейския парламент 

какви предложения за изборна реформа в съюза се предлагат.

Продължаваме с точка трета от дневния ред:

Проект на решение относно техническите характеристики 

на бюлетината за кмет на кметство.

Докладва колегата Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикуван  проектът.  Той  беше  представен  на  1  февруари  на 

заседанието. За днешна дата се уточнихме да остане, за да можем да 

преценим дали освен предложението, което направи печатницата за 
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изменение в частта с годината и на кочана, и на бюлетината от 2015 с 

2016 г., да променим формата и по-точно размера на дължината на 

бюлетината за кмет на кметство, най-малкия при максимум петима 

кандидати. На този етап дължината е 20 см. Някои колеги изразиха 

вече желание и направиха предложение за увеличение на този размер. 

Моля предложенията да бъдат направени.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  миналия  път  поисках  да 

отложим обсъждането на тази точка точно с идеята, че следва малко 

по-прецизно да укажем на Печатницата на БНБ какви следва да са 

размерите  на  бюлетината,  тъй  като  най-малкият  размер,  който  сме 

указали, е 20 см на цялата бюлетина заедно с двете полета. Всъщност 

аз пред себе си държа една от бюлетините от произведените избори 

на 25 октомври. По повод на такъв размер бюлетини ние получихме 

множество сигнали, че след като се откъсне от кочана и след като се 

откъсне  отдолу  номера,  отрязъка,  който  следва  да  бъде  откъснат, 

размерът остава твърде малък. И тъй като все пак хартията е малко 

по-твърда,  при сгъването,  за  да се постави печат  при сгъването на 

бюлетината, тя се отваря и при пускането й в кутията се вижда вота 

на избирателя и в малките населени места очевидно това е проблем за 

избирателите. 

Така че ви предлагам да укажем изрично независимо от броя 

на  регистрираните  кандидати  партии  и  коалиции,  които  ще  бъдат 

отпечатани в бюлетината,  този размер между двете  перфорации да 

бъде не по-малко от 16 см, за да може да се сгъне веднъж и да бъде 

поставен печат. Защото сегашният размер на бюлетината е 10,5 см, 

след  като  бъде  откъсната  от  кочана  и  втория  отрязък.  Аз  затова 

предлагам да бъде поне 15 см тази част, за да може да се сгъне по-

хубаво. Или дължината да бъде 26 см, или моето предложение беше 

да вмъкнем нова точка в т. 3, където описваме различните размери, и 
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да  бъде  изрично  записано,  че  полето,  което  съдържа  партиите, 

коалициите и кандидатите, да не бъде по-малко от 15 см независимо 

от броя на партиите.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  отвън  още  вчера  бяха 

оставени  две  бюлетини,  както  и  образци,  които  сме  получили  от 

гласуване в две кметства,  също и бяха направени копия, с пунктир 

беше  посочено  точно  полето  за  частта  с  кандидатите,  частта  на 

бюлетината  без  отрязъците.  Ако  ние  направим  това,  означава  да 

променим размера на бюлетините в точка 1.1. от Приложение № 4 

към  първоначалното  решение  за  одобряване  на  техническите 

характеристики.  Знаете,  че  размерите  на  бюлетините  са  4,  а  като 

дължина – различни, в зависимост от броя на кандидатските листи. 

Ние говорим за най-малкия размер, който е с максимален брой, 5, на 

партии и коалиции. 

Размерите  на  кочана  и  на  другите  части,  които  са  като 

отрязъци, са еднакви и няма смисъл да уточняваме, че става дума за 

увеличение на размера в частта с кандидатските листи. Като кажем, 

че дължината се увеличава на 25 или на 26 см, това означава, че след 

като  няма  промяна  в  другите  размер  на  кочана  и  на  полето  за 

изписване  на  избирателния  район,  номера,  кметството,  общината  и 

вида на бюлетината, както и отдолу отрязъка с фабричния номер на 

бюлетината,  това  означава,  че  точно  това  поле,  за  което  говори 

колегата Матева, ще се увеличи. 

Вярно е,  че имаше много такива обаждания,  само да  изразя 

мнението си, макар че ще се присъединя към мнението, към което ще 

се  обедини  цялата  Централна  избирателна  комисия.  Аз  съм  на 

мнение, че вече трябва да вървим в посока разясняване правото на 

всеки  един  гражданин  да  направи  така  сгъвките  и  така  да  сгъне 

бюлетината, включително след полагане на втория печат, че като се 
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пусне бюлетината вътре в урната, тя да не се разгъне и да не се види 

вота. А от друга страна съм на мнение, че трябва да тушираме тази 

истерия,  която  се  получава  както  сред  членовете  на  секционните 

комисии, така и в обществото, че видите ли вотът се опорочава и едва 

ли  не  гласът  става  недействителен,  когато  се  види  гласа  на 

избирателя. Това е право на всеки един, важното е, че никой не трябва 

да се намесва, за да види пряко волята на избирателя…

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това е друг въпрос.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не е друг въпрос, колега Мусорлиева, 

а  затова  съм  на  мнение,  че  не  следва  да  се  увеличава  размера  на 

бюлетината. Защото, от друга страна, пък имаше възражение срещу 

дължината  на  тази  хартия,  при  положение  че  имаше  един,  двама 

кандидати,  а  не  максималният  брой  5  с  това  поле.  И  имаше 

възражения  за  разхищение  на  хартия  точно  защото  са  по-дълги 

бюлетините, отколкото би трябвало и се получават свободни полета.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Поддържате  ли 

предложението си, госпожо Матева, за да го подложа на гласуване? 

Искате дуплика? Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Искам  да  изразя  становището  си  по 

казаното от колегата Солакова. С част от нещата, които бяха казани, 

съм  съгласна.  Абсолютно  съм  съгласна,  че  обстоятелството,  че 

бюлетината  се  отваря  вътре,  след  като  е  пусната  в  кутията,  не 

опорочава  вота.  Но  както  казах,  сега  ще  имаме  избори  в  малки 

населени места и там хората се притесняват, че когато пуснат своята 

бюлетина и тя се отвори, се вижда за кого са гласували. И аз смятам, 

че не е разхищение, ако увеличим с малко размера на бюлетината, за 

да бъдат спокойни гражданите, защото ние така или иначе сме взели 

решение за сгъване на бюлетината, указваме начина на сгъване и той 

беше  такъв  и  при  произведените  общи  и  местни  избори.  Това 

решение се прилага и сега,  но не мисля,  че то ще успокои хората, 

които имат право да гласуват, така че поддържам моето становище и 
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приемам в Приложение № 4, в точка 1.1. дължината на бюлетината да 

бъде указано, че е 260 мм. Това предлагам.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Подлагам на гласуване това 

предложение.

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение,  което 

обедини становищата на госпожа Матева и госпожа Солакова, моля 

да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Други предложения по текста има ли, колеги? Няма.

Който е съгласен с цялото, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Това е Решение № 3057-МИ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме със 

следващата точка четвърта от дневния ред:

Регистрация  на  партии  и  коалиции  за  участие  в 

частичните избори на 13 март 2016 г.

Докладчик е колегата Камелия Нейкова. 

Преди  това,  колеги,  да  ви  информирам,  бяха  пропуснали, 

качена е резолюцията на Европейския парламент с наименование на 

български език за днешното заседание.

Заповядайте, колега Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  в папка с  моите 

инициали е проектът на решение относно партия ВМРО – Българско 

национално  движение  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на 

кметство  Крушево,  община  Гърмен,  кметство  Въглен,  община 

Аксаково, кметство Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 

март 2016 г. 

Постъпило  е  заявление  от  партия  ВМРО  –  Българско 

национално движение, подписано от председателя и представляващ 

партията Красимир Дончев Каракачанов, чрез пълномощника Стефан 

Николаев  Грънчаров,  заведено  под  № 6  на  3 февруари  2016 г.  в 

регистъра  на  партиите  за  участие  в  частичните  избори за  кмет  на 

кметство  Крушево,  община  Гърмен,  кметство  Въглен,  община 

Аксаково,  кметство  Григорево,  община Елин Пелин,  насрочени на 

13 март 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП 

ВМРО – Българско национално движение.

Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 28.01.2016 г. от СГС – ТО, 

VІ-1  състав,  по  ф.д.  №  8176/1999  г.;  удостоверение  от  Сметната 

палата  с  изх.  № 48-00-618 от  02.02.2016 г.  за  внесени от  партията 

финансови  отчети  за  2012,  2013  и  2014  г.;  пълномощно  от 

председателя  и  представляващ  партията  Красимир  Дончев 

Каракачанов, в полза на Стефан Николаев Грънчаров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1973-МИ 

от 7 септември 2015 г. за участие в общите избори на 25 октомври 

2015 г.  Налице са  изискванията  на чл.  463 и чл.  464 от Изборния 

кодекс за допускане на партията за участие в частичните избори. 

Предвид  изложеното  и  на  съответните  правни  основания, 

посочени в проекта, ви предлагам да вземем решение за допускане на 

партия  ВМРО  –  Българско  национално  движение,  за  участие  в 

частичните  избори за  кмет  на  кметство  Крушево,  община  Гърмен, 
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кметство  Въглен,  община  Аксаково,  кметство  Григорево,  община 

Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г. 

Наименованието  на  партията  за  отпечатване  в  бюлетината  е: 

ПП ВМРО – Българско национално движение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

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, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.

Това е Решение № 3058-МИ.

Следващ докладчик е колегата Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е  във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали.

Постъпило  е  заявление  от  партия  АБВ  /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.  Вписано е  в  регистъра  на партиите 

под  № 7  от  дата  3  февруари  2016  г.  Заявлението  е  подписано  от 

Веселка  Кузманова  Вачева,  пълномощник  на  председателя  и 

представляващ партията Георги Седефчов Първанов. В този смисъл 

ви предлагам да коригираме текста на проекта. Заявено е регистрация 

на партия АБВ да бъде регистрирана за участие в частичните избори 

за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, и кметство Григорево, 

община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г. 

Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 12.01.2016 г. от СГС –по 

ф.д. № 474/2014 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-
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636 от 02.02.2016 г. за внесен от партията финансов отчет за 2014 г., 

тъй като тя през тази година е регистрирана в Софийски градски съд; 

пълномощно  от  председателя  и  представляващ  партията  Георги 

Седефчов Първанов в полза на Веселка Кузманова Вачева.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1774-МИ 

от  3 септември 2015 г. за участие в общите избори на 25 октомври 

2015 г.

Налице са всички изискванията на Изборния кодекс, така че ви 

предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  допуснем  партия  АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ/  за  участие  в 

частичните избори за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, и 

кметство Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 

г. 

Обръщам ви внимание, че искането на партията за изписване в 

бюлетината  на  наименованието  е  да  бъде  изписана:  ПП  „АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ/“.  (След 

обсъждане  извън  микрофоните.) Добре,  колеги,  наименование  на 

партията  за  отпечатване  в  бюлетината  ще  бъде  ПП  АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ без кавички.

Решението подлежи на обжалване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на решение ведно 

с  корекцията  в  наименованието  за  отпечатване  върху  бюлетината, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица  

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

- няма.

Това е Решение № 3059-МИ.
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Продължаваме със следваща точка пета:

Доклад относно договор с „Информационно обслужване”.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги, в моята папка с днешна дата е проекта за договор. Миналия 

четвъртък  ние  гласувахме  с  протоколно  решение  и  утвърдихме 

ценовата  оферта,  също  така  упълномощихме  председателя  да 

подпише  този  договор.  Сега  ви  представям  договора  във  връзка  с 

някои неща, които е необходимо да уточним. Миналия договор, който 

беше  за  предния  цикъл  от  новите  и  частични  избори,  беше 

тристранен.  Той  беше  между  Централната  избирателна  комисия, 

преброителя  „Информационно  обслужване” и  администрацията  на 

Министерския съвет. Това обаче беше поради това, че Централната 

избирателна  комисия  нямаше тогава  административни органи и  по 

принцип  финансово-счетоводната  дейност  се  извършваше  от 

администрацията  на  Министерския  съвет.  По-късно,  след  като  при 

нас  се  създаде  тази  администрация,  с  допълнителен  анекс  бяха 

прехвърлени дейностите от администрацията на Министерския съвет 

на Централната избирателна комисия.

Тук  възниква  следния  въпрос  и  то  най-вече  от  някои  от 

общините.  Вие  знаете,  че  новите  избори  се  финансират  изцяло  от 

държавния  бюджет,  докато  частичните  избори  се  финансират  от 

общинските  бюджети.  При  това  положение  „Информационно 

обслужване” предлага в договора, където има нови избори, договорът 

да се сключва с Централната избирателна комисия, което означава, че 

на практика остава като задължение плащанията по този договор да се 

извършват чрез Централната избирателна комисия, а в последствие да 

си търсим средствата от Министерския съвет. Именно в тази връзка аз 

предложих да бъде включена тази точка, за да може да се изясни този 

въпрос. 
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Договорът  е  напълно ясен,  той в  общи линии касае  същите 

неща с конкретните изменения, които касаят новия Изборен кодекс, 

но  аз  предлагам  този  договор  да  бъде  изпратен  за  съгласуване  в 

администрацията  на  Министерския  съвет,  същевременно  и  за 

информация  в  Сдружението  на  общините,  тъй  като  има  някои 

обаждания, че някои от общините имат претенции, че не им трябва 

компютърна  обработка,  когато  става  въпрос  за  една  секция,  но 

Изборният  кодекс  изисква  да  бъде  правена  общинска  база  данни, 

независимо  какъв  е  изборът,  да  бъдат  сканирани  протоколите  и 

качени след това. Изобщо тази организация е задължителна. 

Именно в тази връзка предлагам заедно с нашето протоколно 

решение, което взехме, допълнително да вземем решение да изпратим 

този договор на Министерския съвет и на Сдружението на общините 

за съгласуване, тъй като има водени принципни разговори, казват, че 

няма  да  има  проблем,  но  все  пак  като  страна,  която  ще  заплаща 

новите  избори,  трябва  да  бъде  уведомена  и  да  получим  нейното 

съгласие. От друга страна, да уведомим Сдружението на общините да 

ни съдейства  там,  където  има проблем с  общините.  Така  че  моето 

предложение  е  да  утвърдим  този  договор  и  да  приемем  това 

предложение да изпратим с писмо договора до администрацията на 

Министерския съвет и до Сдружението на общините в България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  чухте  предложението.  Обсъдихме  в  оперативен 

порядък.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна 

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

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
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Искане за отваряне на запечатано помещение.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам  две 

искания. Едното е от кмета на Борино с МИ-14-11 от 01.02.2016 г., с 

което  се  иска  отваряне  на  помещението  за  предаване  на  държавен 

архив  на  изборни  книжа  и  материали  от  проведените  избори  за 

президент и вицепрезидент и за местните избори през 2011 г. Текстът 

е в моята папка, стандартния текст, който сме одобрили. Предлагам 

да се разреши за предаване на тези документи в Държавен архив по 

съответния ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  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,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Румяна  

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

Това е Решение № 3060-ПВР/МИ.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Следващото  искане  е  за  отваряне  на 

запечатано  помещение  в  община  Самуил с  искане МИ-14-66-29  от 

2015 г. на ОИК Самуил във връзка с предаване на книжа и материали 

за проверка. След констативен протокол не са намерили за секция 3 

избирателен списък и съответните документи по наше решение 2693, 

съответно  за  секции  6,  8,  12  –  списъци  на  заличени  лица,  а  за 

националния референдум – списък на заличените лица на секция 7 в 

общината.  Има  и  протокол  между  ГД  „ГРАО” и  общинската 

избирателна комисия. Аз предлагам да им се разреши съответно да 

потърсят  в  общината,  включително и в  торбите,  да  им се  разреши 

отварянето на торбите и намирането на документите. Най-вече става 

въпрос за избирателния списък в секция 3.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Румяна  

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

Това е Решение № 3061-МИ/НР.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклад по разяснителната кампания.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с моите инициали има 

един  материал,  който  съм  направила  на  база  материалите,  които 

бяхме  изготвили  за  разяснителната  кампания  за  общите  местни 

избори. И ви предлагам, ако сте съгласни, тук са коригирани датите и 

изискванията съобразно предстоящите нови и частични избори на 13 

март, ако сте съгласни, да го приемем и да го изпратим в общинските 

избирателни комисии и в общините, в които ще се произвеждат тези 

нови и частични избори с молба да го разпечатат и разпространят в 

сградите  на  общинските  администрации,  на  табла,  на  които  имат 

места  за  обявяване  на  съобщения,  за  да  могат  да  се  запознаят 

гражданите, тъй като тук са указани сроковете, първо изискването за 

6-месечния срок за уседналост и след това за гласуването по настоящ 

адрес, също срока, в който се подават заявления.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари отвъд 

уточненията  по  оперативен  порядък,  свързани  с  оповестяването  на 

тази информация?

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  освен  на  общините  и  на 

общинските  избирателни  комисии,  и  на  регионалните  медии  да 

изпратим този материал, за да може да бъде разпространен и чрез тях 

и да стигне до избирателите.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Следваща точка от дневния ред е:

Доклади по жалби и сигнали.

Колегата Цанева е докладчик.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в днешно заседание в моята папка ви 

предлагам на вниманието отговор с писмо. Ако си спомняте случая, 

госпожа  Божкова  беше  ни  изпратила  сигнал,  който  получихме  на 

21.12.2015 г. относно дейността на ОИК Дупница, относно това, че 

председателят  и  секретарят  са  в  конфликт  на  интереси,  защото 

същите са на граждански договор в община Дупница. ЦИК в писмото 

не съм написала, затова ще напиша: „ЦИК с писмо изходящ номер 

МИ-15-76 от 15.01.2016 г. изиска становище от ОИК Дупница, за да 

извърши  проверка  на  горните  обстоятелства”.  В  случая  беше 

направено предложение на госпожа Божкова да и бъдат прекратени 

пълномощията поради отсъствия на основание чл. 51, ал. 2, т.  6 от 

Изборния кодекс. 

Комисията  разгледахме  тези  становища,  решихме  и 

изпратихме до госпожа Божкова писмо с искане тя да ни представи 

съответни документи. Вчера получихме отговор от госпожа Божкова. 

Към  отговора  беше  приложен  болничен  лист,  който  удостоверява 

отсъствията  й  по  уважителни  причини  на  19-и  и  20-и.  Също  така 

вчера получихме писмо и от ПП АБВ, затова и второто копие съм 

адресирала до АБВ, с което те ни съобщават, че също са получили 

нейните  обяснения  и  намират  изложените  от  нея  аргументи  за 

18



основателни.  Надяват  се  на  обективно  решение  по  казуса. 

Централната избирателна комисия като взе предвид доказателствата 

по  преписката  и  дадените  становища  от  госпожа  Божкова  и  ОИК 

Дупница счита,  че  не са налице основанията  на чл.  51.  Също така 

Централната избирателна комисия по повод наведените от госпожа 

Божкова твърдения за нарушение на разпоредбите на чл. 66, ал. 1, т. 3 

от Изборния кодекс счита,  че няма конфликт на интереси,  каквито 

бяха твърденията на госпожа Божкова.

Предлагам това писмо да го изпратим на госпожа Божкова с 

копие до ОИК Дупница, както и до ПП АБВ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,,  запознах  се  с  писмото.  Единствено  към  последния  абзац 

изразявам определени резерви, защото, колеги, ако ние твърдим, че 

няма конфликт на интереси, сме ли ние орган, който се произнася по 

повод  конфликта  на  интереси?  Затова  по-скоро  би  трябвало  да  го 

преформулираме  и  да  кажем,  че  ние  не  намираме  основание  за 

предсрочно прекратяване на пълномощия на основание този и този 

член. Тоест, ние да не се произнасяме по конфликт на интереси. Няма 

данни за несъвместимост.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Приемам.  В моя проект в скоби също бях 

написала,  че  в  последното  изречение  „Централната  избирателна 

комисия счита, че няма несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 3”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Виждам, че тази корекция 

по отношение на несъвместимостта е приета.

Продължаваме с други колеги, които поискаха думата. Първа е 

колегата Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател. Аз 

предлагам  малко  да  го  прередактираме  и  в  началото  писмото  да 

започва с писмото, получено от ОИК Дупница, която предлага лицето 

еди кое си да бъде освободено поради неприсъствие на заседания.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз съм спазила хронологията на събитията.

19



ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Няма значение.  Както  желаете,  за  мен 

така е абсолютно неясно особено първото изречение, но както реши 

комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Това 

предложение ще подложа на гласуване, но имаше и друг за изказване. 

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  съгласна  с  редакцията  на 

последното  изречение.  Защо  подчертавам  това?  Защото  ние  сме  в 

рамките на  специален закон.  При нас  не  действат  разпоредбите  на 

Закона  за  конфликт  на  интереси,  а  действат  разпоредбите  за 

несъвместимост по Изборния кодекс или наличието на основание за 

предсрочно  прекратяване  на  пълномощия.  Затова  съм  абсолютно 

съгласна да бъде по този начин. Както и изразявам несъгласие да се 

изпраща на друг орган сигналът.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

други? Не виждам.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  дори  не  съм  употребила  думите 

конфликт  на  интереси,  а  съм  казала  друг  закон  и  съм  казала,  че 

приемам редакцията,  която  се  предложи от  председателя,  че  не  са 

налице  основания  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията. 

Никакво друго предложение не съм правила освен това писмото да се 

изпрати само на тези, до които е адресирано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  стана 

недоразумение с това, че не успяхме да чуем кой какво предлага, но 

онова, което аз успях да чуя, колеги, сега го подлагам на гласуване.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  отговор  с  този 

адресат и тези копия, с редакция в последния абзац, свързана с това, 

че не са налице условия за несъвместимост и съответно за предсрочно 

прекратяване на пълномощията.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 

Колеги, току що получих индикация, че и колегата Нейкова от 

предходно заседание има останал сигнал. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, на предходното ни 

заседание  на  1  февруари  ви  докладвах  сигнал  от  Георги  Любенов 

Руменов,  общински  съветник  в  общински  съвет  Съединение. 

Сигналът беше относно неизпълнение на чл. 41 от Закона за местното 

самоуправление  и  местната  администрация  от  страна  на  кмета. 

Всъщност  сигналите  бяха  два.  В  папка  с  моите  инициали  от  1 

февруари са публикувани. Вторият сигнал е, че при разглеждане на 

тази преписка за неизпълнение на чл. 41 господин Руменов счита, че 

председателят на общинската избирателна комисия е свързано лице 

във връзка с разглеждане на сигнала и е поискал отвод.

В днешно заседание,  в моя папка съм подготвила проект на 

отговор до господин Руменов с № 71-68. По отношение на сигнала, че 

има  неспазване  на  разпоредбата  на  чл.  41  от  ЗМСМА  направих 

проверка  от  страниците  на  ОИК  Съединение.  Мисля,  че  бях  и 

докладчик по искане за изплащане на възнаграждение.  Този сигнал 

със  същото  съдържание  е  подаден  и  до  ОИК  Съединение  на  19 

януари,  заведен  е  със  съответния  номер  в  дневника  за  жалби  и 

сигнали.  Със  свое  решение  от  20  януари  общинската  избирателна 

комисия  е  предприела  действия  по  събиране  на  доказателства  по 

твърденията  в  сигнала.  Така  че  тяхната  компетентна  избирателна 

комисия е предприела съответните действия, така че сигналът, който 

е адресиран до ЦИК със същото съдържание, ви предлагам да остане 
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за сведение и да изчакаме да се произнесе общинската избирателна 

комисия.

По отношение сигнала, с който се иска отвод на председателя 

на  общинската  избирателна  комисия,  съм  подготвила  отговор  със 

следното  съдържание:  „В  чл.  81  във  връзка  с  чл.  66  от  Изборния 

кодекс изчерпателно са уредени основанията  за  несъвместимост на 

членовете на общинските избирателни комисии. В тях не са посочени 

обстоятелствата, поради които твърдите, че председателят на ОИК не 

следва  да  участва  при  разглеждане  на  преписката  срещу кмета  на 

общината, няма и предвидена законова процедура за отвод на член на 

избирателна комисия при взимане на решение.”

Ако  сте  съгласни  с  това  съдържание,  ви  предлагам  да 

изпратим този отговор.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  против,  колеги? 

Няма. Съгласни сме.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 

Преди да дам думата на колегата Пенев, нека да започнем с 

изплащане на възнаграждения на ОИК.

Първи е господин Александър Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило искане от ОИК Карнобат, област Бургас, с вх. № МИ-15-

154 от 03.02.2016 г. Искането е за изплащане на възнаграждение за 

проведено  заседание  на  общинската  избирателна  комисия  на  18 

януари  2016  г.,  на  което  са  присъствали:  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  7  членове.  Заседанието  е  проведено  във 
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връзка  с  подадена  оставка  от  общински  съветник  чрез  общинския 

съвет  Карнобат,  като  съответно  са  прекратени  пълномощията  на 

общинския  съветник  и  обявен  следващия  в  листата.  Предлагам  за 

изплащане. Правното основание е раздел I, точка 2, буква „в” от наше 

Решение 2901-МИ от 05.11.2015 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложеното, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар  

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

Грозева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило  писмо  с  вх.  №  МИ-15-13  от  02.02.2016  г.,  с  което 

общинската  избирателна  комисия  Ямбол  ни  е  уведомила,  че  при 

одобряването  с  наше протоколно решение от  12 януари 2016 г.  за 

изплащане  на  възнаграждение  за  заседание  и  дежурство  по 

отношение  на  заседанието  е  допусната  техническа  грешка,  като  е 

одобрено за 6 членове заедно с председател, заместник-председател и 

секретар, т.е. на 9 члена на ОИК, като е пропуснат един член. В тази 

връзка ви предлагам да допълним нашата справка, като бъде одобрено 

изплащането  на  възнаграждение  за  заседанието  на  04.12.2015 г.  на 

председател, заместник-председател, секретар и 7 членове.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар  

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

Грозева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.
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Предложението се приема. 

Госпожа Нейкова е наред, моля.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-15-135 от 01.02.2016 г. е 

постъпило  искане  от  общинската  избирателна  комисия  Русе  за 

изплащане  на  възнаграждение  за  проведени  2  заседания.  Първото 

заседание  е  проведено  на  10.12.2015  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  един  заместник-председател,  секретар  и  7  членове  на 

комисията. На това заседание е разгледана жалба, постъпила в ОИК 

относно неотстранени агитационни материали и е взето решение да се 

извърши  проверка  от  двама,  определени  с  решение  на  комисията, 

членове.  Основание  за  изплащане  на  възнаграждението  е  с  наше 

Решение 2901, раздел I, точка 1, буква „и”.

Следващото заседание е проведено на 11 декември 2015 г., на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели и 7 

членове. На това заседание общинската избирателна комисия е взела 

решение по подадената  жалба и след извършване на проверката от 

членовете на общинската избирателна комисия. Основанието също е в 

Решение  2901,  раздел  I,  точка  1,  буква  „и”.  И  ви  предлагам  да 

одобрим  за  изплащане  възнагражденията  за  двете  проведени 

заседания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин  

Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-15-132 от 30.01.2016 г. е 

постъпило  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  за  проведени 
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заседания  и  дежурства  от  общинската  избирателна  комисия 

Пазарджик.  Проведено е  едно заседание  на  8  декември 2015 г.,  на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

8  членове.  Заседанието  е  било  за  определяне  на  членове  на 

общинската  избирателна  комисия,  които  трябва  да  изискат  от  ТД 

„ГРАО”  избирателен  списък,  използван  в  избирателна  секция  по 

искане  на  областната  дирекция на  МВР в  Пазарджик във връзка  с 

образувана преписка на РУ МВР Пазарджик.

Има и 3 дежурства. На 14 декември дежурство от председател 

и секретар във връзка  с изискване от ТД „ГРАО” на избирателния 

списък, посочен в искането на областната дирекция на МВР. На 15 

декември  е  проведено  дежурство  от  председател  и  един  член  на 

общинската  избирателна  комисия,  които  са  получили  от 

териториалното  звено  избирателния  списък.  И  на  17  декември  – 

дежурство от председател и секретар, които са предприели действия 

по предоставяне на изисканите документи на областна дирекция на 

МВР, Пазарджик. 

Основанията за  изплащане на исканите възнаграждения за 3 

дежурства и 1 заседание са в наше Решение 2901. За заседанието е в 

раздел I, точка 1, буква „и”, а за дежурствата – раздел II, точка 12, 

буква „г” и ви предлагам да ги одобрим за изплащане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  

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

Грозева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  последното  искане,  което  ми  е 

разпределено, е от общинската избирателна комисия Плевен, с вх. № 

МИ-15-137  от  01.02.2016  г.  Искането  е  за  изплащане  на 

възнаграждение за проведени 3 заседания и 3 дежурства. Дежурствата 

са,  както следва:  на  7  януари 2016 г.  от  председател  и  един член. 

Основанието  е  в  Решение  2901,  раздел  II,  точка  12,  буква  „а”; 

дежурство  на  14  януари  2016  г.  от  председател  и  един  член. 

Основанието  е  Решение  2901,  раздел  II,  точка  12,  буква  „в”;  и 

дежурство  от  председател  и  един  член  на  18  януари  2016  г. 

Основанието за изплащане е Решение 2901, раздел II, точка 12, буква 

„в”.  Към  искането  са  приложени  всички  необходими  документи  и 

протоколи от общинската избирателна комисия.

На 8 януари е проведено заседание, на което са присъствали 

председател,  двама  заместник-председатели,  секретар  и  9  членове. 

Основанието  за  изплащане  на  възнаграждение  е  в  Решение  2901, 

раздел I, точка 1, буква „и”. На това заседание е разглеждана молба от 

Станислав  Маринчев  Иванов  и  Емил  Богданов  Цветков  относно 

извършване  на  поправка  в  Решение  № 1  от  27.10.2015  г.  на  ОИК 

Плевен.  Това са  двамата  жалбоподатели,  които не бяха обявени за 

общински съветници. 

На 15 януари е проведено заседание, на което са присъствали 

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

това заседание е взето решение за изготвяне на становище относно 

искане  на  Централната  избирателна  комисия  до  Върховния 

административен съд за отмяна на част от влязло в сила решение по 

ад.  д.  908/2015 по описа на Административен съд Плевен.  По това 

административно  дело  Централната  избирателна  комисия  следваше 

да заплати разноски в размер на 300 лв. в полза на другата страна. 

Ние сме изпратили искане за отмяна на решението в тази част и е 

изискано становище от общинската избирателна комисия като страна 

в производството.
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Последното заседание е на 19 януари, на което са присъствали 

председател,  двама  заместник-председатели,  секретар  и  9  членове. 

Заседанието  е  било  за  изготвяне  на  становище  от  общинската 

избирателна комисия по искане на Административен съд Плевен във 

връзка с жалба против Решение № 1, решението, с което са обявени 

изборните  резултати.  Колегите  са  изготвили  становище,  което  са 

предоставили на съда. 

По  преписката,  както  казах,  са  представени  всички 

необходими  документи  и  предлагам  да  одобрим  за  изплащане 

исканите възнаграждения от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  

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

Грозева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е колегата Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо председател. 

Колеги, аз имам едно кратко предложение за възнаграждение на ОИК 

Велинград,  област  Пазарджик,  за  проведено заседание  на 8  януари 

2016  г.  То  е  по  преписка  МИ-15-152  от  03.02.2016  г.  На  това 

заседание  са присъствали цялата общинска избирателна комисия,  а 

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

това  заседание  е  бил  освободен  един  общински  съветник  и  е  бил 

избран  следващия  в  листата.  Затова  предлагам  да  вземем решение 

съгласно наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г., раздел I, точка 2, 

да гласуваме възнаграждение на ОИК Велинград за това проведено 

заседание.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  

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

Грозева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е колегата Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № 

МИ-15-140  от  01.02.2016  г.  е  пристигнало  искане  от  общинската 

избирателна комисия Видин за изплащане на възнаграждения. ОИК 

Видин е провела на 19 януари 2016 г.  едно заседание,  на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

членове, на което заседание са гласували становище по касационно 

дело 13 700/2015. 

На 4 януари 2016 г. председателят и един член са осъществили 

процесуално представителство по две дела в Районен съд Видин, а 

именно 1222/2015 и 1224/2015 на Районен съд Видин.

На  13  януари  председателят  на  комисията  е  осъществил 

процесуално представителство по дело 12023 към Районен съд Видин, 

поради което ви предлагам да гласуваме заплащане на заседанието и 

на трите дежурства, положени от ОИК Видин.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема. 
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Следващ докладчик е колегата Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  Колеги, постъпило е искане 

от ОИК Искър, област Плевен, за изплащане на възнаграждение за м. 

януари за  6  положени дежурства  и  1  проведено заседание.  Всички 

дежурства са осъществени от председателя на комисията, съответно 

на  5 януари 2016 г.  и  то  е  за  изготвяне  справка и  разглеждане на 

административно дело, което се води срещу ОИК Искър. Следващото 

дежурство е на 11 януари и то е за предаване на инвентар, използван 

по време на предизборната кампания на общинската администрация. 

На 18 януари дежурството е било за завеждане на кореспонденция във 

входящия  регистър  на  ОИК.  На  21  януари  –  за  обсъждане  на 

счетоводни  проблеми  с  главния  счетоводител  на  общината.  На  25 

януари  –  среща  със  секретаря  на  общината  във  връзка  отново  с 

административно дело 909. И на 29 януари, последното дежурство на 

председателя  е  за  сваляне  от  таблото  на  Решение  123  на  ОИК, 

проверка на електронната поща на ОИК, на сайта на СИК, на сайта на 

Административен съд Плевен и на сайта на ВАС във връзка отново с 

това административно дело.

Извън това е проведено заседание на 26 януари, на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател  и  6  члена. 

Заседанието  е  за  определяне  на  комисия  от  членове  на  ОИК  за 

предаване на избирателните списъци и другите книжа от изборите и 

референдума, които са получени от ГД „ГРАО”, по реда на точка 32 

на  наше  Решение  на  ЦИК  №  2662,  подготвяне  на  съответната 

документация. Това са основанията, записани в отчета, придружаващ 

това искане. Приложени са също така решенията, взети от комисията 

на заседанието на 26 януари. 

Предлагам  да  одобрим  с  протоколно  решение  тези 

възнаграждения, които се искат от ОИК Искър.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

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

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Доклади по постановления.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  започвам  доклада  си  с  една 

група  постановления  на  Районната  прокуратура  Момчилград  за 

прекратяване на наказателно производство. Ще ги докладвам общо, 

доколкото всички постановления са идентични, просто са образувани 

по  отношение  на  различни  лица,  но  мотивите  и  съображенията, 

поради  които  прокурорът  е  приел  да  прекрати  наказателните 

производства са абсолютно еднакви. За да може всеки колега, който 

желае,  да  се  запознае  подробно  с  тези  постановления,  съм  качил 

същите във вътрешната мрежа, днешно заседание. Накрая ще изброя 

и  входящите  номера  по  всички  постановления,  за  да  се  отразят  в 

протокола.

Извършена  е  подробна  проверка  с  извършени  действия  от 

прокурора  във  връзка  с  установяване  на  релевантни  факти  и 

обстоятелства,  за  да  се  прецени  налице  ли  е  извършване  на 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. Установено е 

за  всяко  едно  от  тези  лица,  че  същите  имат  постоянен  адрес  на 

територията на Република България. Касае се за гласуване в изборите 

за членове на Европейския парламент. Всички лица имат постоянен 

адрес на територията на Република България и имат отразена адресна 

регистрация по настоящ адрес извън Република България или страна-

членка на Европейския съюз. Повечето от гражданите са упражнили 
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избирателното  си  право  извън  страната.  Изискана  е  справка  от 

общинските  администрации  в  съответните  населени  места  по 

постоянен адрес на лицата дали същите са заявявали настоящ адрес и 

какъв адрес. Получен е отговор, че от тези лица не са подавани лично 

заявления  за  регистрация  на  настоящ  адрес  извън  страната,  че 

съществуващото отразяване на адресна регистрация по настоящ адрес 

извън страната е извършено служебно въз основа на данни, изпратени 

от Министерството на вътрешните работи до ГД „ГРАО” при МРРБ. 

Съответно е установено,  че в избирателните списъци по постоянен 

адрес са били включени лицата в списъка на заличените лица, че не са 

гласували там,  че  са  гласували  съответно  в  чужбина  и  са  предали 

съответните декларации, а и са били включени в списъка за гласуване 

извън  страната.  Прокурорът  е  приел,  че  в  случая  неправилно и  не 

може  да  се  зачете  отразяването  на  настоящ  адрес  по  адресна 

регистрация извън страната за тези лица, доколкото не съществуват 

данни лицата да са подавали лично заявления за вписване на такъв 

адрес,  а  разпоредбите  на  Закона  за  гражданската  регистрация, 

съответно чл. 92, а такива разпоредби се съдържат и в текстовете на 

чл.  94  от  Закона  за  гражданската  регистрация,  предвиждат  тази 

регистрация да се извършва само въз основа на лични заявления, т.е. 

на лично подаване на искане за извършване на регистрация. 

Прокурорът  приема,  че  при  липса  на  такова  лично 

волеизявление на тези граждани не може да се приеме,  че тяхната 

регистрация по настоящ адрес е извън страната, т.е. е в съответната 

страна,  посочена  в  справката  и  поради  приема,  че  не  е  налице 

съставомерно деяние от обективна и субективна страна, поради което 

прекратява  наказателните  производства.  Такива  постановления  са 

постъпили в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-09-22 от 

01.02.2016 г., № ЕП-09-23 от 01.02.2016 г., № ЕП-09-24 от 01.02.2016 

г., № ЕП-09-25 от 01.02.2016 г. и ЕП-09-13 от 22.01.2016 г. Всички те 

са с идентични мотиви и обосновка.
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Моето предложение, колеги, е тези постановления да останат 

за  сведение,  съответно  да  не  предприемаме  действия  по  тяхното 

обжалване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

коментари? Не виждам. Ще остане за сведение, колега.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило с вх. 

№  ЕП-09-27  от  02.02.2016  г.  постановление  от  Районната 

прокуратура,  град  Пловдив.  Постановлението  е  за  отказ  да  се 

образува досъдебно производство. Касае се за изборите за избиране 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България. 

Установено  е,  че  лице  е  гласувало  в  секцията,  в  която  е  било 

застъпник,  като  е  попълнило  декларация  по  чл.  233  от  Изборния 

кодекс. Установено е, че това лице има настоящ адрес извън страната, 

т.е.  на  територията  на  Република  Македония.  Излагат  се  обаче 

подробни съображения, че при извършените действия не е установено 

лицето, което е упражнило избирателното право, да е съзнавало, че 

извършва действия в отклонение, т.е. че извършва гласуване, без да 

има  такова  избирателно  право,  поради  което  прокурорът  излага 

подробни  съображения,  че  не  може  да  се  обоснове  субективната 

страна  на  деянието,  поради  което  е  постановил  постановление  за 

отказ да се образува досъдебното производство. 

Предлагам ви да остане за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега.  Други 

мнения, възражения? Не виждам. Остава за сведение.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Следващото  постановление  е  с  вх.  № 

ЕП-09-15  от  25.01.2016  г.  Това  е  постановление  за  отказ  да  се 

образува  досъдебно  производство,  постановено  от  прокурор  при 

Районна прокуратура, град Пловдив. В случая е установено, че лице в 

изборите за членове на Европейския парламент от България е имало 

постоянен адрес на територията на град Пловдив и настоящ адрес на 

територията на село Минерални бани, Хасковско. Лицето е гласувало 
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по постоянния си адрес, като в обясненията, които е дало, е заявило, 

че  няма  представа  къде  се  намира  населеното  място,  в  което  е 

настоящия му адрес. Прието е, че няма нарушение и съответно не са 

налице данни за престъпление.

Предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

възражения? Няма. Остава за сведение.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Следващото  постановление  е  на 

Районна  прокуратура  Благоевград.  То  е  с  вх.  №  ЕП-09-28  от 

03.02.2016 г. В случая се касае за лице, което има постоянен адрес в 

град Благоевград и настоящ адрес в град Симитли. Лицето е подало 

заявление за гласуване по настоящ адрес, съответно е гласувало по 

настоящия си адрес и няма данни за извършено престъпление.

Предлагам ви го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари,  възражения?  Няма.  И  това  постановление  остава  за 

сведение.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи докладчик е колегата Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо председател.  Колеги,  в 

моята папка, днешно заседание, ви предлагам първо към ЦИК с вх. № 

00-50 от  02.02.2016 г.  мейли,  които сме получили от Обществения 

съвет  във връзка  с  провеждане на  кръгла маса.  Може и сега  да се 

запознаете. Те са ни изпратили в тези две поредни, както и темите, 

така и едно допълнително съобщение, но аз ви предлагам да направим 

работно заседание и да разгледаме по-обстойно, а и трябва да вземем 

конкретно решение по този въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Към 

този момент това е предложение за сведение. Вие си спомняте, че то е 

в резултат на проведената работна среща с Обществения съвет, това, 
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което си казахме тук и това предложение от страна на обществения 

съвет.  Подкрепям,  колега,  предложението  да  направим  работно 

заседание по повод на това предложение, за  да можем да обсъдим 

подробно и в детайл така направените предложения и след това да 

можем да вземем своето решение. 

Във връзка с това,  колеги, тъй като има и други въпроси за 

обсъждане, работното ни заседание ще бъде днес от 14,30 часа.

Продължете, колега.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря. Колеги, в същата папка с вх. № 

към  ЦИК-07-1  в  превод  предлагам  на  вашето  внимание  писмо  от 

Международния  център  за  парламентарни  изследвания.  Аз  вече  ви 

докладвах,  че  получихме това  предложение.  Тук е  вече  и  превода, 

който  също  сега  няма  да  ви  докладвам  целия,  вие  можете  да  се 

запознаете с него. Както и в предходното писмо, предлагам също на 

работно заседание да разгледаме по-обстойно тези предложения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, само да 

допълня  и  да  припомня,  това  е  във  връзка  с  взето  решение  от 

Централната  избирателна  комисия  ние  да  се  обърнем  към  този 

център, за да видим каква програма може да ни предложи и за каква 

стойност. Аз не се запознах подробно, но все пак преписките минават 

през мен и видях съдържанието. Предложението, което е направено, е 

за обучение в рамките на 5 дни на съответната стойност. Централната 

избирателна комисия може да реши да съкрати продължителността на 

това обучение, да акцентира върху определени модули и да изключи 

други, което е предмет на обсъждане на работно заседание. Включвам 

го като точка за работното ни заседание.

ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги, в същата папка с вх. № ЦИК-07-2 

получихме превода  за  13-та  Европейска  конференция,  която  ще се 

проведе на 14 и 15 април съвместно от Венецианската комисия към 

Съвета на Европа и Централната избирателна комисия на Румъния. 

Темата на конференцията е „Нови технологии в изборите, обществено 
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доверие  и  предизвикателства  за  органите  за  управление  при 

провеждане  на  изборите”.  Писмото  е  на  вниманието  на  госпожа 

Ивилина Алексиева от Венецианската комисия. 

Аз  като  докладчик  предлагам  Централната  избирателна 

комисия да участва в тази конференция. Разбира се, всеки може да 

даде своите предложения. Имаме още известно време да решим, ако 

не  е  днес.  Аз  специално  бих  предложила  госпожа  Алексиева  като 

председател и предполагам, че както винаги, ако искате поне това да 

гласуваме сега – за двама или трима души, както прецени комисията, 

ако преценим, че  ще участваме,  но моето мнение е,  че е  редно да 

участваме в тази конференция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Като 

изцяло подкрепям предложението Централната избирателна комисия 

на  България  да  участва  в  тази  конференция,  още  повече  че  тя  е 

организирана  от  Венецианската  комисията,  която  знаем  какво 

представлява.  В  тази  част  напълно  ви  подкрепям.  Колеги,  по 

отношение  на  представителството  в  Централната  избирателна 

комисия  има  различни  членове,  които  имат  изключително  висока 

експертиза във всички сфери, свързани с изборното законодателство. 

Виждаме, че и почти всички владеят работните езици, така че нека да 

помислим за нашите представители.

Що  се  отнася  до  мен,  все  още  не  зная  какъв  ще  бъде  моя 

работен график в ЦИК на тези дати, така че към настоящия момент не 

потвърждавам, че бих искала да участвам от името на Централната 

избирателна комисия.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги, аз предлагам все пак да гласуваме 

двама или трима души, предлагам двама, за да имаме ориентация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се,  че 

ние имаме принципното съгласие за участие от страна на Централната 

избирателна комисия на този висок и важен форум. Желаещите моля 

да се заявят.

35



ТАНЯ ЦАНЕВА:  И, колеги,  последно,  то е в моята  папка в 

предходно  заседание.  С  вх.  №  ЦИК-07-8  имаме  предложение  за 

тримесечни и едногодишни семинари в Швейцария. Аз се запознах с 

институцията,  която  изпраща  писмото,  това  е  Международен 

институт за разработване на продукти, за продуктов мениджмънт и 

професионалисти.  Смятам,  че  това  не  е  съотносимо  към  нашата 

дейност, затова ви го предлагам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Въпреки нежелания, изразени в Централната избирателна комисия, аз 

все пак моля докладчици да извършат преценка дали определен обем 

материали, както в случая огромен на чужд език, биха могли да бъдат 

проведени,  за  да  направят  пресявка.  В  конкретния  случай 

предложенията  са  ирелевантни  от  гледна  точка  компетенциите  на 

Централната избирателна комисия и затова не предоставих за превод 

този материал. Този материал е на разположение и във вътрешната 

мрежа, така че колеги могат да се запознаят с него.

Продължаваме със следващ докладчик колегата Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви писмо 

получено по електронната поща с вх. № МИ-15-155 от 03.02.2016 г. от 

общинската избирателна комисия, град Върбица. С този имейл ни е 

изпратено  писмо  до  Печатницата  на  БНБ,  което  са  изпратили 

колегите от общинската избирателна комисия до господин Симеонов: 

„Приложено Ви изпращаме списък на регистрираните в ОИК партии, 

коалиции и местни коалиции за участие в новите избори за кмет на 

кметство село Дамянци на 13 март ведно с приложенията, а именно че 

са регистрирани за участие в тези избори. Аз предлагам да остане за 

сведение.

Във вътрешната мрежа се намира писмо, което е с вх. № ЦИК-

00-488 от 22.05.2015 г. Аз предлагам да се запознаете с него. Сега ви 

го  докладвам  за  сведение,  тъй  като  то  е  от  Министерството  на 

правосъдието по повод мониторинг, който е във връзка със закриване 
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процедурата  по  наблюдение  по  изпълнение  на  решение  на 

Европейския  съд  за  правата  на  човека  по  делото  Петков  и  други 

срещу  България.  Припомням  само  накратко,  че  ние  през  м.  май 

изчерпателно отговорихме на поставените въпроси.  По мое мнение 

сега поставения въпрос преповтаря въпроса, на който сме отговорили. 

И аз ще ви докладвам на следващото заседание проект на отговор, 

като  ще  се  помъча  да  направя  контакт,  не  успях  откакто  ми  е 

разпределена преписката, не отговарят, за да уточним в крайна сметка 

какво точно иска господин Обретенов.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Към настоящия 

момент е за сведение.

Продължаваме със следващия докладчик господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Колеги, получихме на 2 

февруари от община Крушаре документите, които касаят отварянето 

на  помещението  и  прибирането  на  списъците,  със  съответните 

протоколи  съгласно  нашето  решение  и  решението  на  общинската 

избирателна комисия. Това е за сведение.

Второто нещо, с което искам да ви запозная, е следното. Ако 

отворите моята папка, ще видите, че има едно писмо. Молбата ми ще 

бъде всеки от вас да има възможност да се запознае с него. Няма да ви 

го чета, писмото е сравнително голямо, ще ви разкажа с две, три думи 

за  какво  става  въпрос.  От  един  наш  колега  от  общинската 

избирателна комисия в Стара Загора,  математик по професия, Енчо 

Иванов  се  казва,  аз  веднъж  преди  може  би  4  –  5  месеца  го 

обсъждахме,  той  прави  предложение  до  Централната  избирателна 

комисия за  един продукт,  който той е  изработил по отношение на 

разпределението на секционни избирателни комисии и други неща. 

Аз съм сложил само писмото, но в сайта на Централната избирателна 

комисия  предполагам,  че  има  предложение  на  всички  файлове.  В 

интерес  на  истината  малко  трудно  ще  бъде  по  файловете  да  се 

запознаете, все пак те са доста специализирани, но с две, три думи ще 
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ви предложа следното. За следващото заседание всеки от вас да може 

да  прочете  това  писмо,  за  да  го  обсъдим  по-подробно.  В  крайна 

сметка това,  което господин Енчо Иванов иска,  е  да  го  поканим в 

Централната  избирателна  комисия  да  направи  презентация  на  този 

програмен продукт,  който той използва от няколко години в Стара 

Загора, не само в общината, но и в цялата област. Мисля, че го беше 

разпространил  и  в  Габрово  на  едни  от  предходните  избори.  Той 

предлага,  че  има  твърде  рационални  неща  в  него.  Ние  сме 

разговаряли  многократно по телефона.  В писмото си той пише,  че 

когато колегите са били на обучение през лятото в Стара Загора, е 

разговарял с госпожа Бойкинова, Матева и господин Ивков. Господин 

Андреев също е бил запознат, тъй като мисля, че отговаря за Стара 

Загора.  Доколкото  си  спомням  от  предходни  разговори  господин 

Томов също се познава с господин Енчо Иванов. 

Аз  лично  поддържам  становището  в  един  удобен  момент, 

когато ние не сме много натоварени, да го поканим да чуем неговата 

презентация. Но нека все пак да го оставим за следващото заседание, 

след  като  се  запознаете  поне  с  писмото,  защото  той  излага  какво 

предлага  в  изложението  и  във  вторник  или  в  събота,  когато  е 

следващото ни заседание, ще направя официално предложение да го 

поканим в София, за да направи тази презентация. Той каза, че ще 

бъде около 1 час. Разбира се, ще му зададем и въпроси. Засега ви го 

давам за  сведение.  Молбата  ми все  пак  е  всички да  се  запознаете 

предварително с писмото, а не да го четем на следващото заседание, 

то е от една страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов,  подкрепям  Вашето  предложение,  моля  колегите  да  се 

запознаят с това писмо, за да можем вече на следващото заседание да 

го обсъдим по-подробно и да преценим евентуална дата за среща.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  колегата 

Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  постъпиха  12  писма  от 

общини във  връзка  с  новите  избори и  от  2  общини за  частичните 

избори. Остават още 4 общини, от които да получим информация по 

повод наше писмо,  свързано и  със  задължението  ни,  посочено и в 

хронограмата,  за  публикуване  на  справка  за  секциите  и  броя  на 

избирателите  в  тях  за  предстоящите  избори  на  13  март  2016  г. 

Справката  е  направена  от  госпожа  Манолова  въз  основа  на 

получените писма и отразява населените места, номера на секцията и 

броя на избирателите в секциите, като за частичните избори, тъй като 

срокът за тях още не е настъпил, без тази част, предлагам за сведение 

писмата от общините с насрочени нови избори. Обобщената справка в 

тази  част  за  новите  избори  да  бъде  публикувана  на  интернет 

страницата  на ЦИК.  И след като получим и за  частичните избори, 

тогава да се публикува и за частичните избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  за 

сведение към днешна дата.

Предложението  за  публикуване  на  интернет  страницата  – 

имате ли коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Продължете, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  За  сведение  ви  докладвам  получени 

покани за семинари. Те може би ще представляват интерес само за 

администрацията. Госпожа Манолова е получила копие от тях. Няма 

предложения към днешна дата. След като прецени, ще ви докладвам, 
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ако има предложения. Това са писма с вх. № ЦИК-0-296 от 03.02.2016 

г., ЦИК-00-14, ЦИК-00-13 от 03.02.2016 г. 

Колеги, отново обръщам внимание, че във вътрешната мрежа 

за всяко заседание се прехвърля обобщената справка с информация за 

получени данни от кметовете на общини и други длъжностни лица 

относно  условията,  които  общините  предоставят  на  общинските 

избирателни комисии. Моля всички, които са отговорници по райони, 

да  се  запознаят  с  тази обобщена справка,  за  да  може в  разговори, 

които  провеждаме,  да  се  възползват  и  да  обърнат  внимание  на 

общинските администрации за тяхното задължение. Като измине още 

малко време може би ще направим напомнително писмо до кметовете 

на  общини.  Това  го  казвам  и  по  повод  на  това,  че  преди  малко 

проведох разговор с председателя на ОИК Белово. В Белово не само 

че  не  е  определено  помещение,  а  дори  председателят  е  получил 

неофициална  информация,  че  общината  ще  изиска  да  съхранява 

текущото деловодство на общинската избирателна комисия. И видно 

от писмото, което сме получили от кмета на община Белово, точно 

така е написано. А при насрочени нови и частични избори ще бъдат 

осигурени  необходимите  условия.  Трябва  да  знаят  кметовете  на 

общини,  че  на  ОИК  трябва  да  бъдат  осигурени  условия  не  само 

тогава,  когато  има  насрочени  частични  и  нови  избори,  а  и  за 

провеждане  на  заседания  в  случаите  на  необходимост  съобразно 

Решение № 2901, както и за осъществяване на съответните дежурства.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Следващ докладчик е колегата Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № МИ-14-12 от 03.02.2016 г. от кмета на община Искър, 

област Плевен. Изпраща ни копие от заповед № 17 от 26.01.2016 г. и 

протокол от 26 януари относно отваряне на изборното помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от местните избори 

на 25 октомври, по повод прибиране на избирателните списъци в него 
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след проверката от териториалното звено ГРАО. Докладвам ви го за 

сведение.

В предходно заседание ви докладвах едно писмо от кмета на 

Столична община до областния управител на област София и с копие 

до Централната избирателна комисия и до Комисията за защита на 

личните  данни.  Колеги,  аз  направих  проверка  в  деловодството  за 

началото  на  тази  преписка.  На  12  октомври  миналата  година  сме 

получили писмо от Комисията за защита на личните данни, с което 

във връзка с  образувано при тях административно производство са 

изискани  документи  за  регистрация  на  застъпници  на  политическа 

партия, която е била регистрирана за участие. На 17 ноември ние сме 

изпратили до господин Веселин Пенев, областен управител на област 

София, писмо, с което сме го информирали, че с протоколно решение 

от 22 октомври сме разрешили отваряне на помещението и следва да 

предадат  на  Комисията  за  защита  на  личните  данни необходимите 

документи. Вероятно от областната администрация са го препратили 

на Столична община, въпреки че не е било необходимо. 

Аз ви предлагам в папка с моите инициали отново да изпратим 

на областния управител на София писмо, с което да му напомним, че 

сме  дали  такова  разрешение  и  следва  незабавно  да  предприемат 

действия по предоставяне на Комисията за защита на личните данни 

на необходимите документи. И да приложим към писмото копия на 

писмата по повод тази преписка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен да изпратим това писмо, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.
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Предложението се приема.

Продължете, колега.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-22-6 от 30.01.2016 г. по 

електронната поща на ЦИК е постъпило питане относно заседание на 

ОИК. Господин Ангелов е запитващият. Във връзка с наше Решение 

№ 2901 от 05.11.2015 г. въпросите са дали на заседания на ОИК могат 

да присъстват лица, които не са членове на съответната ОИК и дали е 

необходимо предварително уведомяване на комисията. И един въпрос 

дали е позволено аудио- и видео- заснемане на заседанията от член на 

ОИК или друго лице.

Подготвила съм отговор до лицето, в моята папка е. Съгласно 

чл.  85,  ал.  9  от  Изборния  кодекс  на  заседанията  на  общинските 

избирателни  комисии  –  изписала  съм  текста  на  разпоредбата  кой 

може да присъства.  Препоръчително е ОИК предварително да бъде 

уведомена  за  присъствие  на  заседанията  на  лица,  които  не  са  от 

нейния състав с оглед допускане до мястото на тяхното провеждане. 

По  отношение  на  аудио-  и  видео-  заснемане  на  заседанията  няма 

изрично разпореждане на Изборния кодекс,  но следва да  се  спазва 

общата нормативна уредба.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

коментари? Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  благодаря  на 

колегата за изложението, но считам, че сигналът не е подписан и не 

следва  да  бъде  отговорено  от  Централната  избирателна  комисия. 

Държа това да бъде подложено на гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Колеги, други 

коментари? Не виждам.

Колеги, в залата постъпи предложение това писмо с искане за 

информация  да  не  бъде  разглеждано,  т.е.  да  остане  за  сведение. 

Колеги,  тъй  като остава  за  сведение,  няма  нужда  да  преповтаряме 

изказвания  на  докладчици,  които  много  рядко  се  чуват  и  се 
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протоколират.  Сега,  колеги,  нашата  практика  е  такава:  първо 

гласуваме да се изпрати и ако не постигне необходимото мнозинство, 

остава за сведение.

Колеги, в тази връзка подлагам на гласуване така предложения 

отговор на този имейл. Който е съгласен с изготвения отговор, моля 

да гласува.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за –  8  (Ивилина  Алексиева,  

Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева), против  –  7 

(Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Мария  

Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман и Таня Цанева)

Не се подкрепи да се изпрати това писмо, съответно то остава 

за сведение. 

В тази връзка аз бих искала да ви припомня един диалог, който 

започна в Централната избирателна комисия по моя инициатива, но 

който беше спрян тогава и може би не му беше времето, когато се 

разпределят преписки, все пак да има една предварителна пресявка. 

Поставям го като въпрос за работен диалог, преди да влезе в зала.

Колега Нейкова, моля, продължете.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Следващото  ми  предложение  е  да 

публикуваме  съобщение  на  нашата  страница  относно  сроковете  за 

регистрация  на  кандидатските  листи  за  частични  и  нови  избори. 

Съдържанието  е  подобно  на  предходните  ни  съобщения  за 

регистрация на партиите в ЦИК, съответно в ОИК. В моята папка е и 

съдържанието.  Ако  не  възразявате,  да  го  публикуваме,  тъй  като 

срокът за нови избори изтича на 9 февруари, а за частичните – на   16 

февруари.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Който  е  съгласен  да  публикуваме  това  съобщение,  моля  да 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна 

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

Предложението се приема.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  колегата  Матева. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали съм подготвила едно писмо, което 

ви предлагам да изпратим. То е по повод сигнал, който беше подаден 

в  Централната  избирателна  комисия  от  господин  Стефан  Андреев 

Андреев. Ще ви припомня, че това е член на секционна избирателна 

комисия в Сунгурларе, който в изборния ден беше сменен по решение 

на общинската избирателна комисия и не са му платили за работата, 

която  е  извършил  като  член  на  СИК  в  изборния  ден  и  в  част  от 

изборния  ден.  Припомням  ви,  че  с  наше  решение  ние  отменихме 

решението  на  общинската  избирателна  комисия  и  възстановихме 

господин  Андреев  на  мястото  му  като  член  на  секционната 

избирателна  комисия.  Това  наше  решение  беше  потвърдено  от 

Върховния  административен  съд.  Сигналът  беше  на  доклад  на 

колегата  Цанева.  Изпратихме  искане  за  информация  до  община 

Сунгурларе,  до  общинската  избирателна  комисия.  До  момента  сме 

получили  отговор  от  община  Сунгурларе  с  вх.  №  МИ-06-9  от 

20.01.2016  г.  Той  е  бил  разпределен  на  доклад  на  колегата  Цачев, 

който го докладва за сведение и ми го предостави, тъй като аз бях 

докладчик по решението за възстановяване на господин Андреев.

Сега ви предлагам да изпратим писмо до община Сунгурларе с 

копие до ОИК Сунгурларе и до самия господин Андреев, с което да 

укажем  на  община  Сунгурларе,  че  следва  да  бъде  изплатено 
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възнаграждението на господин Андреев като член на СИК от първи 

тур на изборите на 25 октомври 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за  вашите 

коментари. Няма такива.

Който е съгласен с това писмо, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна 

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

Предложението се приема.

Други доклади, колега? Нямате.

Следващ докладчик е колегата Сидерова. Заповядайте, колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  знаете,  че  на  мой 

доклад е разпределено писмото на ГД „ГРАО”, което ви докладвах на 

предишно  заседание,  за  проверката,  извършена  за  гласуване  в 

нарушение на Изборния кодекс и повече от два пъти. Докладвах, че 

ще разпределя преписките по прокуратури, да ги изпратим направо на 

районните  прокуратури  със  съответното  придружително  писмо,  в 

което  да  включим  и  малко  обяснения  къде  точно  се  намират 

избирателните списъци, както и къде се намират сведенията за трите 

имена, ЕГН и евентуално телефони или адреси за контакти с членове 

на  секционни  избирателни  комисии.  При  извършената  от  мен 

проверка  по  време  на  селектирането  по  районни  прокуратури 

констатирах, че една част, не много голяма, но все пак част от лицата, 

срещу които в списъците е отбелязано, че са гласували неправилно по 

постоянен или настоящ адрес, без да имат това право, са членове на 

секционни  избирателни  комисии.  Не  са  голям  брой,  но  аз  ви 

предлагам  да  не  изпадаме  в  положение  заради  решението  на 

Върховния  съд,  с  което  беше  отменена  частта  на  нашето  решение 
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относно назначаване членовете на секционните избирателни комисии, 

по-скоро изискването да имат адресна регистрация на територията на 

населеното място където работят, да не вкарваме хората в излишно 

разкарване до прокуратурите, тъй като по силата на назначаване те са 

станали членове на секционни избирателни комисии.

Затова  ви  предлагам  сега,  когато  подготвям  писмата,  от 

списъците на  ГД „ГРАО” да извадя имената на тези лица, които са 

членове на секционните избирателни комисии. Имаме председатели, 

имаме заместник-председатели, имаме секретари. Справката правя по 

сканираните  протоколи  на  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия и искам вашето съгласие като колективен орган, за да мога 

да  започна  да  изготвям  вече  самите  писма  и  да  подготвяме 

изпращането на материалите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  честно  казано  не  намирам 

основание да разделим на две групи лицата и не виждам по какъв 

начин ще обясним, че те, ставайки членове на секционни комисии, са 

придобили избирателно право за разлика от други, които също без да 

имат умисъл и без  да  искат,  са  нарушили това  право и тях  ще ги 

разкарваме.  Аз  лично  съм  против  изваждането  от  този  списък  на 

членовете на СИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги, 

други коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  от  госпожа  Сидерова 

предложение, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  4  (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Румяна Сидерова), против – 

10 (Росица Матева, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Йорданка Ганчева и Таня Цанева).
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Колеги, не се подкрепи това предложение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ви  благодаря.  Все  пак  до  тук 

прегледах някъде около 700 – 800 имена, спестявате  ми още 2000. 

Много  благодаря.  Няма  да  кажа  на  микрофон  обикновено  от  кои 

партии са предлагани тези лица.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Сидерова, имате ли 

други доклади? Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само за сведение, колеги, искам да ви 

предложа пристигнал протокол с поправка на техническа грешка от 

общинската избирателна комисия Тополовград към преписка с вх. № 

МИ-16-131  от  03.02.2016  г.  Преписката  беше  свързана  с 

възнаграждения.  Докладвала  съм,  всичко  е  минало.  Без  да  искат, 

колегите бяха написали на две места в табличката кой е гласувал „за” 

и кой „против”, че има „против”, а долу в текста, че всички са били 

„за”. Поправили са го и са ни изпратили верния протокол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Следващ 

докладчик е колегата Грозева. Заповядайте, колега.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз не знам дали в писма или в 

Разни, но така или иначе в моята папка на днешна дата има качени 

две хронограми, едната е за нови, другата е за частични избори. С 

колегата Сидерова си направихме труда да попълним във всяка една 

от  хронограмите  приложимите  решения,  които  трябва  да  насочват 

общинските  избирателни  комисии  в  работата  им,  за  да  няма 

непрекъснати обаждания. Както и горе, ако забелязвате, сме записали 

принципните решения, касаещи новите и частични избори. Така че, 

ако искате,  както са качени, да се запознаете с тях и ако одобрите 

това,  ви предлагам да бъдат качени в рубриката „Нови и частични 

избори”, като бъдат озаглавени „Хронограми и приложимите към тях 

решения по дейности”. Ако прецените. Това е просто едно помагало, 

защото знаете  как започват  непрекъснато  да  питат,  а  така  това ще 

бъде един указател, към който те могат да се обърнат.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля за 

вашите становища. Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  не  съм  против  това  нещо,  само  че 

трябва  да  си  изчистим  сайта.  Не  може  две  хронограми  една  след 

друга. Така се получава дисбаланс. С това вместо да ги улесним, ще 

ги затрудним. Или едното, или другото. За това става въпрос. И сега 

да  не  изпадаме  в  подробности.  Освен  това  имаш  и  приложими 

решения, пак имаме нова графа. Пак създаваме проблем. Кое от двете 

да четат. Мисълта ми е да изчистим всичко, остава само едното, за да 

е ясно на хората какво правят. Само за това става въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има и трети вариант, това, което сме 

подготвили, да го изпратим за работа, но след като тук, както постъпи 

предложение,  всички  колеги  се  запознаят.  Да  го  изпратим  за 

улеснение на общинските избирателни комисии, а сайта да остане във 

вида, в който е в момента.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като все пак 

хронограмите  са  дълги  и  с  оглед  на  факта  да  бъдем  безкрайно 

прецизни  и  да  не  допуснем  технически  грешки,  аз  ви  моля  да 

отложим вземането на това решение за следващото заседание, като до 

тогава всички колеги да прегледат така представената информация. 

Записвам, че е за следващото заседание.

Колега Грозева, имате ли други? Не.

Продължаваме с точка „Разни”.

Първа е колегата Нейкова. Заповядайте, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  предлагам  ви  по  повод 

материалите, с които ви запознах на предходно заседание и които са в 

папка с мои инициали от 26 януари, това е материалът, който трябва 

да бъде подготвен във връзка с изданието, което септември месец ще 

бъде публикувано и за което ви припомням, че до 7 март трябва да 
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изпратим  от  наша  страна  подготвените  теми  по  повод  25-годишя 

юбилей от създаване на Асоциацията на избирателните комисии от 

Централна  и  Източна  Европа.  В  тази  връзка  ви  предлагам  да  се 

създаде  работна група от  колеги,  които да  подготвят  посочените в 

писмото теми.  До момента е  заявила  желание колегата  Ганчева по 

тема 1 „Избирателни системи” и колегата Сидерова. Първата тема е 

„Избирателни  системи”,  като  подробно  можете  да  видите  в  каква 

насока  да  бъде.  Втората  е  „Стабилност  на  избирателните  закони”, 

третата  „Органи  за  управление  на  провеждането  на  избори”  и 

четвърта  тема  „Предпазни  мерки,  гарантиращи  свободни  и  честни 

избори”.

Моето предложение е за работна група. Казах ви до момента 

кой  е  изразил  желание.  Ако  прецените,  помислете  и  на  работното 

заседание да уточним състава, ако сега не можем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, към днешна дата 

гласуваме  така  заявилите  желание  колеги,  а  именно  колегите 

Нейкова, Ганчева, Сидерова и Мусорлиева.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна 

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

Предложението се приема.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  наше  Решение  №  3008-

ПВР/МИ  от  12  януари  2016  г.  сме  приели  изборните  книжа  и 

материали за президентските избори тази година. Предлагам ви, за да 

са  по-лесно  достъпни,  да  бъдат  изведени  в  специална  секция  в 

началото  на  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия.

49



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  да  е  в  ляво  над  местните 

избори. Пишем „Избори за президент и вицепрезидент 2016” и отдолу 

„Изборни  книжа”.  Тоест,  в  ляво  започваме  с  новата  цел,  която 

предстои, президентските избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна 

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

Предложението се приема.

Колеги, позволете ми и аз да взема отношение в тази точка. 

Колеги,  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  10  от  Изборния  кодекс  във 

връзка  с  чл.  464 на 6 февруари 2016 г.,  а  именно в  събота  изтича 

срокът за подаване на заявления за допускане до участие в частичния 

избор за кмет на кметство, съответно за регистрация в ЦИК за участие 

в частичния избор за кмет на кметство, включително и това е срока, в 

който ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в частичния 

избор.

В  тази  връзка  ви  предлагам  съобщение  на  страницата  на 

Централната избирателна комисия за този срок.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна 

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

Предложението се приема.
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И на второ място бих искала да ви докладвам за сведение, във 

вътрешната  мрежа  има  справка  за  извършени  разходи  за  преводи 

2014,  2015  и  2016  г.  Да  се  запознаете,  като  ще  ви  помоля  и  да 

попълним графика за дежурствата за утре и вдруги ден през деня.

С това закривам днешното заседание на ЦИК.

Свиквам следващото редовно заседание на комисията в събота, 

6 февруари, в 17 часа, като припомням, че днес в 14,30 часа ще имаме 

работно заседание.

(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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