
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 321

На 6 февруари 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрации/допускане на партии и коалиции за участие в 

частичните избори на 13 март 2016 г. 

Докладват: Иванка Грозева, Росица Матева,  

Севинч Солакова

2. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Александър  

Андреев 

3. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Докладват: Росица Матева, Таня Цанева

4. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева

5. Доклади по писма.

Докладват: Росица Матева, Ерхан Чаушев,  

Емануил Христов 

6. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 



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

Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Георги Баханов, Камелия 

Нейкова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова 

и Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  17,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  6  февруари 2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения ви дневен ред? – Първи беше колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в точката за 

отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други 

предложения?  - Не виждам. 

Определям колегата Сюлейман да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Дневният ред е приет. 
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Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1. Регистрации/допускане  на  партии  и  коалиции  за 

участие в частичните избори на 13 март 2016 г. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  колеги,  в  моя 

папка за днешното заседание е качен проект № 3016-МИ относно 

допускане  на  партия  ДВИЖЕНИЕ  ЗА  ПРАВА  И  СВОБОДИ  за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, община 

Аксаково, кметство  Крушево,  община  Гърмен,  и кметство 

Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г. 

Постъпило е заявление от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ, подписано от Мустафа Сали Карадайъ – съпредседател 

на  ПП „Движение  за  права  и  свободи“,  упълномощен от  двамата 

съпредседатели  Четин  Хюсеин  Казак  и  Рушен  Мехмед  Риза, 

заведено под № 9 на 5 февруари 2016 г. в регистъра на партиите за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, община 

Аксаково, кметство  Крушево,  община  Гърмен,  и кметство 

Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините е: 

Движение за права и свободи – ДПС.

Към заявлението е приложено решение от 1 февруари 2016 г. 

на СГС – ТО, VІ-12 състав,  по ф.д.  № 2574/1990 г.  за  промяна в 

представителството на партията; удостоверение от Сметната палата 

е приложено по преписката за регистрацията на партията за участие 

в  общите  местните  избори на  25 октомври 2015 г.  за  внесени от 

партията  финансови  отчети  за  2012,  2013  и  2014  г;  пълномощно 

№ 1/19.01.2016 г.  в  полза  на  Мустафа  Сали  Карадайъ  от  Четин 

Хюсеин Казак и Рушен Мехмед Риза, заверено копие; пълномощно 

№  2/26.10.2016  г.  в  полза  на  Христина  Василева  Атанасова  от 

Мустафа Сали Карадайъ, заверено копие.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1840-

МИ  от  4 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, поради което ви предлагам да допуснем партия ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в частичните избори за кмет на 

кметство  Въглен,  община  Аксаково, кметство  Крушево,  община 

Гърмен, и кметство Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 

март 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Движение за права и свободи – ДПС, съгласно заявлението. Така са 

заявили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 3062-МИ. 

Следващ докладчик е колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали проектът е № 3015. 

Докладвам ви заявление – образец от изборните книжа № 41, 

вписано в  регистъра на  партиите под № 8 от  5 февруари 2016 г. 

Заявлението  е  подадено  от  партия  СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ /СДП/, подписано от Антоанета Петрова Ганчева, която е 

пълномощник  на  председателя  и  представляващ  партията  Тодор 

Иличов Барболов, 
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Заявено е допускане за участие в частичния избор за кмет на 

кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, който е насрочен 

на 13 март 2016 г. 

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 01.02.2016 г. от СГС – 

ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 10043/1992 г.; удостоверение от Сметната 

палата с изх.  № 48-00-638 от 04.02.2016 г.  за внесени от партията 

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

председателя  и  представляващ  партията  Тодор  Илчов  Барболов  в 

полза на Антоанета Петрова Ганчева.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1691-

МИ  от  1 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.  Заявено  е  изписване  на  партията  за  отпечатване  върху 

бюлетините: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/.

Така че ви предлагам да вземем решение, с което да допуснем 

партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ за участие в 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Въглен,  община  Аксаково, 

област Варна, насрочен на 13 март 2016 г. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 3063-МИ. 
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Следващ докладчик е колегата Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  днес  с  колегата  Грозева 

бяхме  дежурни.  Постъпи  заявление  от  партия  „АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“, подписано от 

пълномощник  на  председателя  и  представляващ  партията  Георги 

Седефчов  Първанов,  с  представено  изрично  пълномощно  към 

заявлението. 

Заявлението  е  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на 

кметство Въглен, община Аксаково, насрочен на 13 март 2016 г. 

Изрично  в  заявлението  се  посочва,  че  необходимите 

документи   за   допускане  на  ПП  „АБВ  /АЛТЕРНАТИВА  ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“, се намират в преписка  с вх. № 7 от 

3  февруари  2016  г.  в  регистъра  на  ЦИК,  а  ние  вече  сме  приели 

решение за допускане на партията в другите два частични избора. 

Тъй като всички необходими документи са налице, посочено 

е  наименованието  за  изписване  върху  бюлетините:  ПП  „АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“, предлагам да 

допуснем  партия  „АБВ  /АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/“ за участие в частичния избор за кмет на кметство 

Въглен, община Аксаково, насрочен на 13 март 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 3064-МИ. 
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Тъй  като  до  този  момент  колегата  Сюлейман  посочи 

отсъстващите,  всички  отсъстват  по  уважителни  причини,  с 

изключение на колегата Томов. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

2. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моята папка се намира проект 

№ 3018. 

С  вх.  №  МИ-14-17  от  05.02.2016  г.  на  Централната 

избирателна комисия у пристигнало искане от инж. Огнян Ценков – 

кмет  на  община  Видин,  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведените  избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  на  23  и 

30 октомври 2011 г., във връзка с предаването на изборните книжа 

от местните избори на отдел „Държавен архив“ – Видин.

Книжата  и  материалите  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент ще се съхраняват в помещението до произвеждане на 

следващите избори за президент и вицепрезидент.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на 

ЦИК, ние трябва да дадем разрешение за отваряне на помещението. 

Предлагам ви  във връзка с постъпилото искане на основание чл. 57, 

ал.  1,  т.  1  от Изборния кодекс и т.  30 от наше Решение № 2662-

МИ/НР  от  18  октомври  2015  г.,  да  разрешим  отварянето  на 

запечатаното  помещение  в  община  Видин,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за общински 

съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република 

България на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с извършване на 

експертиза  и  предаване  на  подлежащите  на  архивиране  книжа от 

изборите за  общински съветници и кметове на Държавна агенция 

„Архиви“. 
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Достъпът  да се осъществи по реда на т.  30 от Решение № 

2662-МИ/НР  от  18  октомври  2015  г.  на  ЦИК  от  комисия  от 

длъжности лица определена със заповед на кмета на общината, да се 

състави  протокол  съобразно  изискванията  на  т.  31  от  същото 

решение. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  разрешение  за  отваряне  на 

запечатаното помещение във връзка с архивирането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект, моля да 

гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 3065-ПВР/МИ. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  колегата  Андреев. 

Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило с вх. № МИ-14-13 от 05.02.2016 г. заявление от община 

Царево, представлявана от кмета на община Царево Георги Лапчев, 

което е изпратено както факс, така и по имейл. С това писмо искат 

да  им  бъде  разрешено  отварянето  на  помещението,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински 

съветници и националния референдум от 25.10.2013 г.  Искането е 

във  връзка  с  върнати  от  Териториалното  звено  на  „ГРАО“  –  гр. 

Бургас, избирателни списъци част І и част ІІ. 

Във връзка с това ви предлагам, тъй като редът е определен 

съгласно  нашето  Решение  №  2662-МИ/НР,  да  им  напишем  едно 

писмо, че не е необходимо разрешение и трябва да бъде извършено 
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прибирането на списъците  съгласно т.  32 от нашето  Решение № 

2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с подобно писмо като отговор, моля 

да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

  

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

3. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило искане 

с вх. № МИ-15-158 от 4 февруари 2016 г., от общинска избирателна 

комисия,  с  което  се  иска  изплащане  на  възнаграждения  на 

общинската  избирателна  комисия  за  проведени  заседание  и 

дежурства. 

Заседанието  е  едно,  проведено  на  27  януари  2016  г.,  като 

основанието за това и решенията, които са взети, са по ЗМСМА, а 

именно:  обявен  е  за   избран  следващият  общински  съветник  в 

листата  след  лицето,  на  което  са  прекратени  пълномощията  му, 

съобразно т. 2, ал. 4 на чл. 30 от ЗМСМА. 

Иска се изплаща и на три дежурства:  на 22 януари 2016 г. 

Дежурни са били председател, заместник-председател и един член, 

като основанието затова е  Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на 

ЦИК, т.12, букви „б“ и „г“. 
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Дежурство  на  25  януари  2015  г.  отново  на  председател, 

заместник-председател и един член. Основанието е същото. 

И дежурство на 29 януари 2016 г. на председател, заместник-

председател  и един член.  Основанието е  Решение № 2901-МИ от 

5.11.2015 г. на ЦИК, т. 12, букви „г“ и „д“. 

И  на  трите  дежурства  да  подготвяни  документи  и  са 

представяни  в  Административен  съд  –  Враца,  във  връзка  с 

образуваните две административни дела за предсрочно прекратяване 

пълномощията  на  кмета  на  кметство  Руска  бела  и  на  общински 

съветник. 

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  одобрим 

изплащането на тези възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  колегата  Цанева. 

Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-156 от 3 февруари 

2015 г. сме получили искане от общинската избирателна комисия – 

Дупница, за заплащане на възнаграждения за заседания и дежурства. 

Заседанията  са  проведени:  на  10.11.2015  г.  Присъствали 

председател, секретар и 7 членове.

На  12.11.2015  г.  –  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 6 членове. 

На  30.11.2015  г.  –  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 8 членове. 
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И  на  9  декември  2015  г.  –  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 5 членове. 

Това са четири заседания и след това следват дежурствата. 

Искам да ви обърна внимание, че на заседанието на 12 ноември 2015 

г., както казах, са присъствали председател и един от членовете, те 

са  подали  искане  в  същото  време  и  за  дата   12.11.2015  г.  за 

заплащане  на  дежурства,  тъй  като  са  се  явявали  и  по  дела.  Но 

съгласно  нашето  становище,  аз  съм  ги  включила  само  в 

заседанието,  като  не  съм  ги  отбелязали  като  дежурства  за  дата 

12.11.2015 г., когато са дали тази информация. 

ОБАЖДАТ  СЕ:  На  12  декември  са  били  на  дела  и  са 

участвали и в заседание, така ли? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да. (Реплики, обсъждане.)

Затова отделям този въпрос, тъй като не съм 100-процентово 

сигурна, че имаме единно мнение. Но ако имаме такава практика, аз 

ще ги отбележа като дежурство и на 12.11.2015 г.  на председател 

един от членовете. Ще ги отбележа и в заседанието, и в дежурствата 

на 21.11.2015 г., което към момента не съм отбелязала. 

И така, продължавам. Включвам в дежурствата и 12.11.2015 

г. на председател и член. 

Дежурство на 9.11.2015 г. от заместник-председател. 

Дежурство на 11.11.2015 г. от заместник председател. 

Дежурство на 16.11.2015 г. от член. 

Дежурство на 17.11.2015 г. – на председател и на член. 

Дежурство на 20.11.2015 г. – на секретар и на член. 

Дежурство на 21.11.2015 г. – на председател и на секретар.

Дежурство на 23.11.2015 г. – на председател. 

Дежурство на 25.11.2015 г. – на председател и на член. 

Дежурство на 26.11.2015 г. – на член. 

Дежурство на 11.12.2015 г. – на председател и на секретар.

Дежурство на 13.12.2015 г. – на председател и секретар.
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Всичките  тези  дежурства  са  по  Решение  №  2901-МИ  от 

5.11.2015 г. на ЦИК, т. 12, буква „б“. И има две дежурства по букви 

„б“ и „в“. 

Предлагам да им бъдат изплатени. Както казах, включвам и 

дата 12.11.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка:

4. Доклади по жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

съобщение от Върховния административен съд, с вх. № МИ-08-17 от 

5  февруари  2016  г.  С  него  ни  е  изпратена  частна  жалба  на 

политическа партия на „Зелените“,  която е  до 5-членен състав  на 

Върховния  административен  съд,   с  искане  за  отмяна  на 

Определение  № 96 по адм. Дело 13839/2015 г. на 3-членен състав на 

Върховния административен съд. 

Жалбата ни е изпратена, като ни указано, че в 3-дневен срок 

можем да подадем писмен отговор или възражение по жалбата. 

Докладвам  я  в  момента  за  сведение.  Ще  я  предам  на 

юрисконсултите  за  изготвяне  на  становище и за  изпращането във 

Върховния административен съд, ако прецените, че следва да имаме 

становище по частната жалба. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  моля  запознайте  се  с  жалбата  и  моля  за  вашето 

становище  дали  Централната  избирателна  комисия  следва  да 

изпраща свое становище. 

Колеги,  коментари?  Считате  ли,  че  трябва  да  изразяваме 

становище? – Не считате. 

Остава за сведение, колега. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

5. Доклади по писма.

Отново сте вие, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  папката  с  моите  инициали 

най-отгоре е писмото на колегата Нейкова. Предлагам да започнем с 

него. Номерът на проекта е 7189. 

Докладвам ви, че вх. № МИ-06-49 от 4.02.2016 г. е постъпило 

писмо  от  община  Белово,  с  което  се  предоставя  на  Централната 

избирателна комисия информация, че в изпълнение на наше решение 

са предадени списъци за проверка на избирателите на ГД „ГРАО“, 

след което те са върнати на общинската администрация. И съгласно 

т. 32 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК би 

следвало да бъдат прибрани в помещението, в което се съхраняват и 

другите книжа и материали. 

Проблемът на община Белово е, че общината и общинската 

избирателна комисия не могат да осъществят контакт, за да могат да 

присъстват  и  членове  на  общинската  избирателна  комисия  на 

отварянето на помещението, каквото  е изискването на  т. 32, така че 

колегата  Нейкова  е  изготвила  писмо,  с  което  даваме  указания  на 

кмета на община Белово. И ако сте съгласни с текста на писмото, да 

го гласуваме и да го изпратим. 

Смисълът  на  писмото  е,  че  би  следвало  да  се  приберат 

списъците  в  помещението  за  съхранение  на  изборните  книжа  и 
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материали  по  реда  на  т. 32  от  Решение  №  2662-МИ/НР  от  18 

октомври 2015 г. на ЦИК. 

И  предложението  е:  до  момента,  в  който  се  осигурят 

членовете  на  общинската  избирателна  комисия,  за  да  могат  да 

съставят  комисията  и  да  отворят  запечатаното  помещение, 

списъците да се съхраняват по подходящ начин, като отговорността 

за това е на кмета или на определено от кмета длъжностно лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. (Реплики, обсъждане.)

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, при мен на доклад има още две 

писма  –  от  община  Долна  Митрополия  и  от  община  Криводол, 

където общините и общинските избирателни комисии са прибрали 

списъците по реда на Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 

г.  на  ЦИК.  И  имам  в  копие  предоставени  от  община  Габрово, 

община Добрич и  община Шумен,  където  са  спазили същия този 

ред. 

И  смятам,  след  като  повечето  комисии,  които  вече  ни 

уведомяват затова, са спазили реда на Решение № 2662-МИ/НР от 18 

октомври 2015 г. на ЦИК, т. 32 и ние имаме такова решение, с което 

Централната  избирателна  комисия  е  указали  всякакви  действия  в 

тези  случаи,  мисля,  че  не  е  наложително,  не  е  необходимо  да 

вземаме  различно  решение  от  това,  което  вече  сме  взели,  заради 

община  Белово  и  трудностите,  които  те  имат  за  контакт  с 

общинската  избирателна  комисия.  И  смятам,  че  начинът  който  е 

указан  в  писмото,  може  да  бъде  изпълнен  за   съхранение  на 

списъците  докато  общинската  избирателна  комисия  изпрати  свои 

представители.  Така  че  ви  предлагам  да  не  променяме  нашите 

решения – двете решения не си противоречат, допълват се взаимно 

според мен  и предлагам по този начин да продължат да действат 

общините  и  общинските  избирателни  комисии.  И  предлагам  да 

гласуваме писмото за община Белово. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, други становища? – Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  изразих  вече  становище  в 

оперативен порядък, затова ще бъда кратка. За мен отговорността по 

отваряне  на  помещенията  изцяло  е  на  кмета  на  общината,  който 

трябва  да  носи  тази  отговорност,  независимо  от  участието  на 

представители на общинските избирателни комисии. 

Да, не си противоречат двете решения и затова в случаите, в 

които  има  невъзможност  или  обективна  пречка  да  се  свържат  с 

общините,  вместо  да  изчакват  представители  на  общинските 

избирателни  комисии,  комисията  назначена  по  заповед  на  кмета, 

следва да отвори помещението и да прибере избирателните списъци 

за съхранение. Като отговорността е изцяло и само и единствено на 

кмета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, други коментари? – Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз предлагам, тъй като и в 

двете становища има мотиви – и в едната, и в другата посока, – а и 

предвид това, че днес сме на извънредно заседание, да отложим този 

въпрос. Когато сме в по-голям състав, да има време всеки един от 

нас  да  прецени  какво  становище  да  вземе.  Да  излезем  в  крайна 

сметка с единно становище, предвид двете  очертали се виждания. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега Ганчева. 

Колеги, това е процедурно предложение за отлагане. 

Колеги,  който  е  съгласен  да  отложим  този  въпрос  за 

следващото ни заседание, моля да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 9 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Таня  
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Цанева),  против – 3 (Александър Андреев, Росица Матева, Ивайло  

Ивков).  

Предложението се приема, отлагаме. 

За отрицателен вот – заповядайте, колега. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  аз  гласувах  против, 

защото  считам,  че  в  случая,  първо,  няма  противоречие  между 

нашите  решения.  Второ,  считам,  че  така  написаното  писмо  не 

променя и не противоречи и на становището, което беше изразено от 

колегата Солакова, а именно: че там, където не е било необходимо 

да бъде намерен контакт с общинската избирателна комисия, то така 

или иначе кметът носи отговорността за прибирането на списъците в 

помещението  по  реда  на  Решение  №  2693.  И  във  връзка  с  това 

считам, че нямаше смисъл да го отлагаме, а просто писмата, можеше 

да заминат, за да бъдат прибрани списъците. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължете, колега, с другите си доклади по писма. 

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

МИ-06-72 от 5 февруари 2016 г., на секретаря на община Криводол, 

с което ни уведомява, че в изпълнение на т. 32 на Решение № 2662-

МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, приложено към настоящото 

писмо ни  изпращат  сканирани  копия  на  протокол  за  отваряне  на 

помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, с 

цел прибиране на избирателните списъци,  както и на съответните 

заповеди на кмета на община Криводол, област Враца. 

Това е за сведение. 

Докладвам ви  също така за сведение вх. № МИ-06-54 от 5 

февруари  2016  г.  Това  е  писмо  от  кмета  на  община  Долна 

Митрополия,  разпределено  на  колегата  Нейкова.  То  отново  е 

информация, че в изпълнение на т. 31 и т. 32  на Решение № 2662-

МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, ни се изпраща констативен 

протокол, с който проверените от териториалната служба на „ГРАО“ 

избирателни  списъци,  са  прибрани  в  запечатаното  помещение, 

16



където  се  съхраняват  останалите  книжа  и  материали.  Както  и 

заповедта на кмета на община Долна Митрополия. 

Това отново е за сведение. 

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  МИ-15-159  от  4 

февруари 2016 г. на общинската избирателна комисия – Мездра. То е 

качено във вътрешната мрежа, така че ще  ви моля да се запознаете с 

него. Това е пидиеф файл – последен, от моята папка. Подготвила 

съм  отговор  на  това  писмо.  Отговорът  също  е   във  вътрешната 

мрежа – проект № 7195. 

Писмото е във връзка с питане на общинската избирателна 

комисия – Мездра. Питането е провокирано от обстоятелството, че 

общинската избирателна комисия – Мездра, прекрати пълномощията 

предсрочно на  избран общински съветник и на кмет на кметство. И 

във  връзка  с  това,  първо,  в  кметство  Руска  Бяла,  където  бяха 

прекратени правомощията на кмета предсрочно, гласоподавателите 

реагират  остро  на  решението  и  са  започнали  подписка  срещу 

действието  на  общинската  избирателна  комисия.  И  в  публичното 

пространство  има  информация,  че  и  други  кметове  и  общински 

съветници имат влезли в сила присъди, но по отношение на тях не са 

предприети действията, които са предприети по отношение на двете 

лица, за които ви споменах. 

Във връзка с това общинската избирателна комисия – Мездра 

ни уведомява, че в изпълнение на т. І, 2. От Решение № 2000 от 8 

септември  2015  г.,  ни  е  изпратила  информацията  за  всички 

регистрирани кандидати за общински съветници и кметове и не е 

получила  от  Централната  избирателна  комисия  никаква 

информация.  По  тази  причина  след  приключване  на  изборите  са 

обявени за избрани всички лица, които са били кандидати. 

И във връзка с това писмо ви предлагам отговора, който съм 

подготвила  с  №  7195,  а  именно,  че  всъщност  проверките,  които 

Централната  избирателна  комисия  е  решила  да  извърши  на 

кандидатите в общите избори за общински съветници и кметове, са 

няколко.  И  информацията,  която  се  изпраща  по  т.  І,  2.  От 
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общинските избирателни комисии, подлежи на проверка от Главна 

дирекция „ГРАО“. Извършена е такава проверка. Това е всъщност 

проверката  дали лицата отговарят  на изискванията  на  чл.  397 от 

Изборния  кодекс.  И  част  от  тази  проверка  е  дали  лицата  не 

изтърпяват наказание лишаване от свобода. На всички кандидати е 

била  извършена  такава  проверка  и  тъй  като  не  са  били  налични 

обстоятелствата,  които  не  допускат  лицето  да  бъде  кандидат,  на 

общинската  избирателна  комисия  в  Мездра  не  е  изпратена 

информация, че някое от лицата не отговаря на изискванията. 

По отношение на другата проверка, която е описана в т. ІV на 

Решение  №  2000,  а  именно  дали  кандидатите  за  общински 

съветници  и  кметове  не  са  осъдени  с  влязла  в  сила  присъда  на 

лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, 

информирам  общинската  избирателна  комисия  –  Мездра,  че   е 

липсвало законово основание Министерството на правосъдието да 

предостави тази информация на  Централната избирателна комисия, 

което е наложило изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите 

и организацията на дейността на бюрата за съдимост. И едва след 

влизането  в  сила  на  това  изменение,  което  е  публикувано  в 

„Държавен вестник“, бр. 78 от 9 октомври 2015  г., и на основание 

вече  чл.  33,  ал.  5,  т.  7  от  Наредбата,  Министерството  на 

правосъдието е изпратило на ЦИК справки за съдимост на всички 

повече от 42 000 кандидати за кметове и общински съветници. 

Във връзка с това Централната избирателна комисия е взела 

решение да извърши проверката, описана в т. ІV на Решение № 2000 

след  произвеждане  на  изборите  и  то  само  по  отношение  на  вече 

избраните лица за общински съветници и кметове, които са повече 

от  8500.  И  след   извършването  на  тази  проверка  е  констатирано 

обстоятелството,  че  на територията  на община Мездра  има двама 

избрани:  един общински съветник  и  един кмет,  по отношение на 

които е установено, че имат влязла в сила присъда на лишаване от 

свобода за умишлено престъпление от общ характер, поради което 

ние,  като  Централна  избирателна  комисия,  взехме  решение  да 
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изпратим  копие  от  тези  справки  за  съдимост  на  общинската 

избирателна комисия – Мездра,  за предприемане на действията по 

чл. 30 и по чл. 42 от ЗМСМА. И съм цитирала писмата, с които сме 

изпратили справките за съдимост. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

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

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

2 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Позволете ми кратък отрицателен вот. 

Прочетох  внимателно  писмото  от  общинската  избирателна 

комисия – Мездра. ОИК – Мездра в това писмо твърди, че не може 

да отговори защо не е изискано свидетелство за съдимост, не може 

да отговори защо кандидатът е регистриран, освен това ни моли да 

предоставим  официална  справка  по  отношение  на  кметове  и 

общински  съветници  от  Мездра  относно  наличието  или  липса  на 

влезли  в  сила  присъди,  за  които  досега  не  са  получили  такава 

информация от нас. 

Считам на първо място, че ОИК – Мездра би следвало да има 

необходимата професионална компетентност да може да отговори на 

поставените въпроси. Второ, считам, че с второто твърдение това е 

невярна информация, тъй като ние сме им предоставили съответната 

справка. И трето, отново свързано с професионална компетентност. 

Считам, че те би следвало да са наясно, че ние не сме органи, които 

издават официални справки в тази сфера. 

Според  мен  отговора,  който  ние  предоставяме,  е  твърде 

обяснителен  и  не  това  трябваше  да  бъде  тонът  на  Централната 

избирателна комисия. 
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Продължете, госпожо Матева. 

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

ПВР-14-2 от 4 февруари 2016 г.  Това е  писмо от  община Мизия, 

подписано  от  кмета  на  община  Мизия,  с  което  се  прави  искане 

Централната  избирателна  комисия  да  разреши отваряне  на 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Република 

България на 23 и 30 октомври 2011  г.  Искането е направено във 

връзка с постъпило в общинската администрация – Мизия писмо с 

цитиран  входящ  номер,  от  началник  отдел  „Държавен  архив“  – 

Враца,   с  което  на  основание  чл.  47  и   чл.  48  от  Закона  за 

националния архивен фонд, задължават община Мизия в срок до 29 

февруари 2016 г.  да  предаде в отдел „Държавен архив“  -  Враца, 

документите от произведените през 2011 г. избори за президент и 

вицепрезидент на Република България. И във връзка с това ни молят 

да разрешим достъпа до запечатаното помещение. 

Аз съм подготвила отговор с писмо проект № 7199 и ще ви 

моля да се запознаете с него. В това писмо им пояснявам, че тези 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент през 2011 г. следва да се съхраняват в помещението 

до произвеждането на нови такива, които ще бъдат произведени през 

есента на 2016 г. Тези действия включително са им указани в наше 

Решение № 2998-ПВР/МИ от 5 януари 2016 г., с което Централната 

избирателна  комисия  е  разрешила  на  община  Мизия  да  отвори 

същото запечатано помещение, в което са се съхранявали и книжата 

за  общински  съветници  и  кметове  от  произведените  избори  през 

2011 г., които са предадени вече на Държавна агенция „Архиви“ и 

във връзка с това предлагам да им изпратим и писмо с цитирания 

номер на Държавна агенция „Архиви“, което  да препратят на отдел 

„Държавен архив“ – Враца, в което писмо, което е изпратено до нас, 

до Централната избирателна комисия, Държавна агенция „Архиви“ 

указва, че книжата от произведените избори през октомври 2011 г. 
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за  президент  и  вицепрезидент  би  следвало  да  се  съхраняват  в 

общините до произвеждането на следващите такива, след което  да 

бъдат предадени, съгласно изискванията на Закона за Националния 

архивен фонд на съответните  отдели „Държавен архив“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

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

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  докладвам ви за сведение две 

писма. Едното е с вх. № МИ-15-161  от 4 февруари 2016 г., с което 

ни  изпраща  публичният  регистър  на  регистрираните  партии  и 

коалиции  за  участие   в  новите  избори  за  общински  съветници  и 

кметове,  от общинската избирателна комисия – Хисаря.  Това е за 

сведение. 

И същото подобно писмо с вх. № МИ-15-157 от 4 февруари 

2016  г.,  с  което  ни  се  изпраща  публичният  регистър  на 

регистрираните партии за новите избори в кметство Гостилица от 

общинската избирателна комисия – Дряново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам  за 

сведение две писма от община Кубрат. Кметът ни изпраща протокол 

за отваряне на помещение и получаване, и съответно оставяне в това 

помещение  на  книжа,  свързани  с  проверката  на  ГД  „ГРАО“,  на 
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2.02.2016 г. Присъствали са както трима представители на общината, 

включително   и   от  общинската  избирателна  комисия  са 

присъствали, съгласно нашето решение. Това е вх. № МИ-06-48 от 

4.02.2016 г. 

За сведение. 

Също така сме получили с вх. № МИ-15-150 от 2.02.2016 г. в 

оригинал, съответно и в електронен вид, протоколи от  общинската 

избирателна  комисия  –  Кубрат,  за  проведено  заседание  по 

административно дело. За сведение е по простата причина, че с тоя 

протокол е даден ход, но няма решение. Съдът просто е казал, че ще 

се произнесе в съответния срок. 

За сведение, уважаеми колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И последен докладчик за днес – колегата Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги, аз ще ви докладвам само, че 

е  получено  писмо  от  община  Добрич  с  вх.  №  МИ-06-56  от  3 

февруари 2016 г.,  с  което ни уведомяват,  че са получили обратно 

избирателните списъци за първи и втори тур за общински съветници 

и  за  кметове  и  в  националния  референдум.  И  съгласно  наше 

Решение № 2693 във връзка с Решение № 2662-МИ/НР са съставили 

комисия и изпращат заповед на кмета и препис от протокола. 

Първоначално  смятах  да  докладвам  затова,  че  тук  на 

практика няма решение от общинската избирателна комисия, но по 

повод коментара, който направихме и това, че отговорността  е на 

кмета  на  общината  смятам,  че  няма  проблем  с  този  начин  на 

отваряне на помещението. 

Но  предвид  на  това,  че  все  пак  има  разнопосочност  на 

различните  места,  може  би  все  пак  трябва  да  излезем  с  някакво 

писмо и да уведомим, защото на предното  заседание коментирахме 

пак от община Добрич, но от Крушари, бяха дадени решенията на 

общинската избирателна комисия, съвместен протокол и т.н. 
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Освен това  има и  питания  по телефона.  Ще дам пример с 

Главиница  и  Тутракан.  Аз  съм  дал  указания,  че  трябва  да  е  с 

общинската  избирателна  комисия,  но  все  пак,  понеже  отложихме 

този въпрос, да вземем решение и смятам, че ще трябва да уведомим 

допълнително как да се тълкуват тези две наши решения,  защото 

явно е,  че се тълкуват по различен начин,  което според мен не е 

редно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колега, моля само за протокола кажете само до вас ли съм 

резолирала или и? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И до госпожа Нейкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че с това изчерпахме дневния си ред. 

Колеги, часът е след 18,00. Няма други политически партии и 

коалиции, които към настоящия момент да са дошли в Централната 

избирателна  комисия,  съответно  срокът  за  подаване  на  заявления 

изтече  и  мога  спокойно  да  закрия  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия – това и правя. 

Свиквам  следващото  заседание  на  9  февруари  2016  г., 

вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 18,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова
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Стенограф:

Цвета Минева

24


	П Р О Т О К О Л

