
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 322

На 9 февруари 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Последващо одобрение на стандартни писма.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Информация относно публичните регистри на ОИК.

Докладва: Камелия Нейкова

3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Брегово.

Докладва: Иванка Грозева

4. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Йорданка Ганчева, Росица Матева

5.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 3055 на ЦИК от 1 февруари 2016 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

6. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Докладват: Росица Матева, Мария Бойкинова

7. Доклад по писмо от Енчо Иванов.

Докладва:  Емануил Христов

8. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,

Росица Матева, Севинч Солакова,

Мария Бойкинова, Георги Баханов,

Ивайло Ивков



9. Доклади по писма до районни прокуратури.

Докладва: Румяна Сидерова

10. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева, Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева,   Мария Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Владимир Пенев,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова,  Метин Сюлейман, Росица Матева,  Румяна Сидерова и 

Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Цветозар Томов, Румен Цачев.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам в началото да ви докладвам за последващо 

одобрение стандартни писма.

Има  ли  предложения  за  допълнения  и  изменения  към  така 

предложения дневен ред? Колегата Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Благодаря  ви,  госпожо 

председател. Моля  в  началото  на  заседанието  в  дневния  ред  да 

включите информация относно публичните регистри на общинските 

избирателни комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега  Нейкова. 

Други предложения? Колегата Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в точката доклади 

по писма за един кратък доклад.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви,  колега 

Ивков. Други колеги? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

 Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Колеги,  преди  да  преминем  към  нови  първи  две  точки  от 

дневния  ред,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  колегата  Цачев 

отсъства  поради  отпуск,  колегата  Томов отсъства  поради 

заболяване,  колегата  Бойкинова ме информира, че ще закъснее по 

обективни  причини.  Предполагам,  че  и  другите  колеги,  които 

отсъстват, закъсняват и ще дойдат на заседание.

Преминаваме към точка първа.

Точка 1. Последващо одобрение на стандартни писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 

последващо одобрение на следните писма със стандартен текст. С 

оглед взетите от Централната избирателна комисия решения относно 

допускане на партии за участие в частичните избори за кметове на 

кметства  и  със  срок  7  февруари,  следваше  да  бъде  изпратен 

списъкът  на  допуснатите  партии  на  общинските  избирателни 

комисии, в които се произвеждат частични избори, на Сметната 

палата  с  оглед  на  факта,  че  няма  новорегистрирани  партии  и 

коалиции  за  участие  в  частичните  избори,  и  до 

„Информационно обслужване” с оглед изписване на имената на 

допуснатите партии върху бюлетините.

Колеги, тези писма със стандартен текст бяха изпратени, 

така че ви моля за последващо одобрение. 
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Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

И, колеги, изпратено бе едно напомнително писмо относно 

това,  че  общинските  избирателни  комисии  следва да  представят 

съобразно  Решение  № 2000-МИ  списъка  с  регистрираните 

кандидати,  включително  и  с  дата  и  място  на  раждане,  с  оглед 

извършване на проверка на тези кандидати.

Така че, колеги, ви моля за последващо одобрение и на това 

писмо.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Колеги, преминаваме към нова точка втора от дневния ред. 

Заповядайте, колега Нейкова.

Точка 2. Информация относно публичните регистри на ОИК.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  по  повод 

писмата, които бяха получени в края на миналата седмица от някои 

общински  избирателни  комисии,  с  които ни изпращат копие от 

регистъра с регистрираните партии и коалиции за участие в новите 

избори,  извърших  проверка  на  интернет  страниците  на  тези 

общински  избирателни  комисии и  се  установи,  че  публичните 

регистри  не  са  публикувани.  Доколкото  се  запознах  с  причината, 

проблемът е технически.  Съгласно инструкцията за  актуализиране 

на информация на интернет страниците на общинските избирателни 

комисии, която инструкция е от „Информационно обслужване”,  във 
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връзка  с  вътрешната  система  за  публикуване  на  съответната 

интернет страница,  има меню „Регистри”,  което до онзи ден не е 

било  активно  и  общинските  избирателни  комисии  не  са  имали 

техническата  възможност  да  подават  необходимата  информация. 

Вчера  с  директора  на  дирекция  „Администрация” госпожа 

Манолова  се  свързахме  с  „Информационно  обслужване”.  Този 

проблем ще бъде отстранен и мисля,  че днес вече ще може да се 

публикува информацията, защото срокът за регистрация изтече, ще 

изтече и срокът за  частичните  избори и мисля, че не може да се 

бави повече публикуването на тази информация.

И за да стане това по-бързо, ви предлагам да изпратим едно 

напомнително  писмо  до  „Информационно  обслужване”  и  до 

общинските  избирателни  комисии  незабавно  да  се  предприемат 

действия  за  публикуване  на  публичните  регистри  на  съответните 

страници на общинските избирателни комисии, като ви предлагам то 

да  бъде изпратено само по  електронната  поща,  за  да  стане  по-

бързо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Колеги, преминаваме към  следваща точка от дневния ред – 

проект на решение относно промяна в състава на ОИК – Брегово. 

Заповядайте, колега Грозева. 

Точка 3.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Брегово.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря  ви,  госпожо председател. 

Уважаеми колеги, проектът във вътрешната мрежа в моята папка с 

днешна дата. С вх. № МИ-22-9 от 8 февруари 2016 г. е постъпило 

заявление  от  Тихомир  Найденов  Петров,  член  на  Общинската 

избирателна комисия – Брегово, с което иска да бъде освободен по 

здравословни причини. Към преписката са приложени: заявлението 

от Тихомир Найденов Петров и амбулаторен лист с № 002075, както 

и  копие  от  удостоверението  му  за  назначаване  за  член  на 

Общинската избирателна комисия – Брегово.

Предвид изложеното ви предлагам на този етап да освободим 

като  член  на  Общинската  избирателна  комисия –  Брегово, 

Тихомир  Найденов  Петров  и  да  анулираме  издаденото  му 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му. 

Същият  е  изтъкнал  причини  поради  невъзможност  да  изпълнява 

служебните си задължения преди заболяване.

Към  преписката  има  предложен  резервен  член,  но  не  е  от 

общите избори на 25 октомври 2015 г., поради което ви предлагам 

на  този  етап  да  освободим  господин  Тихомир  Найденов  Петров. 

Подготвила  съм  и  стандартно  писмо  до  политическа  партия 

Движение за права и свободи с молба да ни уведомят да назначим 

ли  предложения  резервен  член  или  ще  предложат  нов  такъв  за 

попълване  състава  на  Общинската  избирателна  комисия – 

Брегово.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

детайлния доклад. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на решение, 

моля да гласува.

 Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  
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Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Колеги, това е Решение № 3066-МИ/НР.

И,  колеги,  който  е  съгласен  да  изпратим  писмото  със 

стандартен текст, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Колеги,  преминаваме  към  следваща  точка  с  докладчик в 

зала, това е колегата  Ганчева – искания за отваряне на запечатани 

помещения.

Точка 4. Искания за отваряне на запечатани помещения.

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

МИ-14-14 от 5 февруари от кмета на община Благоевград. В него е 

обективирано  искане  за  разрешение  за  отваряне  на  помещение,  в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 

произведените местни избори през 2011 г., както и за президент 

и вицепрезидент.

Предвид което ви предлагам проект на решение, който се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, като в 

него  разрешаваме  само  за  общите  местни  избори,  които  са 

минали,  а  указваме,  че  за  президент  и  вицепрезидент  се 

съхраняват  до  следващия  вид  избор.  Това  е  по  подобие  на 

прието вече наше решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.
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Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  

Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ).

Колеги, това е Решение № 3067-ПВР/МИ.

Следващ докладчик по тази точка е колегата Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  проектът  за 

решение е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-15 от 5 февруари 2016 

г.,  подписано  от  кмета  на  община  Враца,  с  което  се  иска 

разрешение  за  отваряне  на  запечатани  помещения,  в  които  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. за предаване на изборните книжа от местните избори в отдел 

„Държавен архив”  –  Враца.  Тъй като  в  първоначалното  писмо 

имаше  лека  неяснота,  се  свързах  с  тях  по  телефона  и  те 

изпратиха уточнение, което е със същия входящ номер от дата 

8 февруари 2016 г., от което става ясно, че в едно помещение се 

съхраняват  книжата  от  първи  тур,  в  друго  помещение  се 

съхраняват книжата от втори тур и сега при отварянето на двете 

помещения  ще  се  извадят  книжата  от  местните  избори,  които 

ще  бъдат  предадени  на  „Държавен  архив”,  а  пък  книжата  от 

първи тур от изборите за президент и вицепрезидент ще бъдат 

преместени в помещението, в което са книжата от втори тур и 

там  ще  се  съхраняват  до  произвеждането  на  избори  за 

президент и вицепрезидент,  след което ще бъдат предадени на 

„Държавен архив”. Затова ви предлагам решението да бъде,  че 

разрешаваме  отварянето  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  книжата  от  23  октомври  2011  г.  и  разрешаваме 

отварянето  на  запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват 

книжата от  30 октомври 2011 г.  и  разрешаваме преместването 
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на книжата от изборите за президент и вицепрезидент от едното 

помещение в другото. Останалите текстове са стандартни каква 

процедура  следва  да  спазват  комисиите  и  да  ни  изпратят 

информация след отваряне на помещенията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така предложения проект на 

решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил Христов, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ).

Колеги, това е Решение № 3068-ПВР/МИ.

Следваща  точка  от  дневния  ред  е  проект  на  решение 

относно  поправка  на  техническа  грешка.  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

 

Точка 5. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 3055 на ЦИК от 1 февруари 2016 г.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с  вх.  № МИ-14-9 от 4 

февруари 2016  г. сме  получили  писмо  от  администрацията  на 

община  Девин,  в  което  посочват,  че  има  допусната  техническа 

грешка  в  Решение  № 3055  на  ЦИК,  като  в  диспозитива  е 

изписано, че се разрешава предаването на книжа и материали за 

архивиране  от  проведени  избори  –  в  нашето  решение  сме 

посочили, че тези книжа и материали са в община Грамада, а би 

следвало  да  се  чете  „в  община  Девин”.  Поради  което  ви 

предлагам да допуснем поправка на техническа грешка в наше 

Решение № 3055, като вместо „в община Грамада” да се чете „в 

община Девин” в първия ред на диспозитива.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

 Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  

Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ).

Колеги, това е Решение № 3069.

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред  – 

искания  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК.  Първа  е 

колегата Матева. Заповядайте.

Точка  6.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

общински избирателни комисии.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

постъпило  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Враца, с вх. № МИ-15-194 от 8 февруари 2016 г. за изплащане 

на  възнаграждения  за  проведено  заседание  и  дежурства. 

Проведеното  заседание  е  на  7  януари  2016  г.  Правното 

основание  е  Решение  №  2901  във  връзка  с  чл.  30,  ал.  7  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

а именно обявяване за избран следващ общински съветник.

Исканията  за  изплащане на  дежурства  са  две  – за  дата  6 

януари 2016 г. Правното основание е Решение № 2901 от 2015 

г.,  т.  12,  буква  „г”.  Само  председателят  е  дал  дежурство  за 

подготовка  на  документи  за  представяне  в  Административен 

съд  –  Враца.  Следващото  дежурство  е  на  26  януари  2016  г. 

отново  само  от  председателя,  като  посоченото  в  искането 

правно  основание  е  Решение  №  2901,  т.  12,  буква  „а”,  но  в 

самото  искане  е  пояснено,  че  дежурството  е  дадено  за 

присъствие на председателя при полагане на клетва от обявения 

за избран общински съветник.

10



Предлагам  ви  да  вземем  решение  дали  ще одобрим това 

изплащане на възнаграждение за дежурството, тъй като Закона 

за местното самоуправление и местната администрация изисква 

полагането на клетва да става в присъствие на представител на 

общинската  избирателна  комисия,  било  то  председател  или 

друг определен неин член само при първото полагане на клетва 

при конституиране на общинския съвет. А сега председателят е 

присъствал при полагане на клетва от този общински съветник, 

който е обявен за избран. Въпросът ми е дали да изплатим това 

възнаграждение или не. Аз предлагам да го изплатим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, има ли други становища? Няма.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева,  Ивайло 

Ивков ). 

Следващ  докладчик по  тази  точка  е  колегата  Бойкинова. 

Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-15-141  от  1 

февруари  2016  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Свищов,  за  заплащане  на 

възнаграждение за проведено дежурство на 19 декември 2015 г. 

от  председател,  секретар  и  член.  На  това  дежурство  те  са 

изготвили  писмо  и  съответно  са  предоставили  копие  от 

документи  за  нуждите  на  преписка  № 52/2015  г.  по  описа  на 

Районна прокуратурата – гр. Свищов.
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Предлагам да  им изплатим възнаграждение на основание 

Раздел  втори,  точка  12,  буква  „г”  от  Решение  №  2901  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

  Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

доклад по писмо от господин Иванов. Заповядайте, колега Христов.

Точка 7. Доклад по писмо от Енчо Иванов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви,  госпожо 

председател. Колеги, във вътрешната мрежа с дата 4  февруари в 

моята папка има писмо, с което ви помолих тогава да се запознаете. 

Предполагам, че повечето от вас са се запознали, но тези, които не 

са се запознали, могат да го намерят в папката от 4 февруари. Става 

въпрос за едно писмо, което е получено от един наш дългогодишен 

колега.  Той  е  колега  от  Стара  Загора,  многократен  участник  в 

общинските  избирателни  комисии  и  в  районните  избирателни 

комисии в  Стара  Загора.  На последните  избори беше  заместник-

председател  на  Общинската  избирателна  комисия.  Той  и  друг 

път ни е изпращал писма, водили сме и много разговори. Това, 

което е характерно, ако си спомняте, през миналата година той 

ни беше изпратил един модел на разпределение на секционните 

избирателни  комисии,  но  тъй  като  това  беше  в  един 

предизборен период, нямахме време конкретно да се запознаем 

с този модел и да му обърнем достатъчно внимание. Сега сме в 
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период  на  сравнително  по-малко  напрежение  в  Централната 

избирателна  комисия  и  по  този  повод  господин  Енчо  Иванов 

предлага  (той  и  преди  това  беше  предложил,  но  тогава  му 

отказахме  именно  по  тази  причина,  която  казах  преди  малко) 

предлага да го поканим в Централната избирателна комисия, за 

да  направи презентация на  един модел,  който той използва  от 

години  в  общинската  и  в  районната  избирателна  комисия  в 

Стара Загора, тъй като той по професия е математик и борави с 

техниката лесно. Той предлага да ни запознае с този модел, за 

да можем да го препоръчаме, ако го харесаме, или да направим 

съответните забележки и той да го доработи, да го препоръчаме 

да се използва и на други места в страната, тъй като вие знаете,  

че  един  от  най-сериозните  проблеми,  особено  в  по-големите 

общини,  е  разпределението  на  представителите  в  секционните 

избирателни комисии по партии и т.н. 

Разбира  се,  след  миналогодишните  разговори  ние  го 

упълномощихме устно да се срещне със съседни области, за да 

може  да  ги  запознае.  Той  е  направил  това  нещо  в  област 

Габрово,  Сливен,  а  в  2014  г.  е  бил  и  в  гр.  Пловдив.  В  тази 

връзка той желае да сподели какви идеи са му дали оттам. Аз в 

телефонен разговор преди два дни с него го помолих да обърне 

внимание  на  чл.  92,  ал.  6  относно  разпределението,  тъй  като 

това  разпределение,  което  той  ни  предлага,  е  на  базата  на 

методиката,  която  е  била  сега  за  общинските  избори,  които 

минаха.  Ако  си  спомняте,  ние  приемахме  решенията,  които 

важат за новите и частични избори, премахнахме т. 12 и самата 

методика с условието, че в Изборния кодекс пише, че трябва да 

се спазва чл. 92 ал. 6, макар че формално казано, чл. 92, ал. 6 не 

отхвърля  нашето  разпределение,  тъй  като  де  факто  и  самите 

общински  и  районни  избирателни  комисии  трябва  да  бъдат 

съставени  на  базата  на  съотношението  на  депутатите  от 
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парламентарно  представените  групи  в  Народното  събрание.  А 

иначе  се  получава  едно  изкривяване.  Просто  го  помолих  да 

обърне внимание на този въпрос.

Аз  мисля,  че  е  редно  да  позволим  на  господин  Енчо 

Иванов  да  се  срещне  с  Централната  избирателна  комисия  в 

един  период,  който  ще  бъде  сравнително  спокоен.  Не  става 

въпрос  за  тази  седмица  или  за  следващата  седмица,  но 

примерно в рамките на до един месец да преценим кога бихме 

могли да го поканим. Предлагам да не е в ден,  в който имаме 

заседание.  Той  казва,  че  на  него  му  е  необходим  един  час. 

Разбира се, зависи и от нас. Но иска да постави някои въпроси,  

предложения към нас,  да чуе наши евентуално предложения и 

да  ни  запознае  с  нещата,  които  е  чул  в  Габрово,  Сливен, 

Пловдив  по  време  на  презентациите.  Част  от  хората  в 

Централната  избирателна  комисия  са  запознати,  аз  го  казах  и 

предния  път.  Господин  Андреев,  госпожа  Матева,  господин 

Ивков,  госпожа  Бойкинова,  аз  съм  запознат,  господин  Томов 

също е запознат. Но сме запознати от епизодични разговори.

Смятам,  че  няма  да  е  в  ущърб  на  Централната 

избирателна  комисия  да  чуем  едно  компетентно  мнение  на 

човек,  който дълги години е участвал в  избирателни комисии. 

Моето  предложение  е  да  вземем  протоколно  решение  да 

поканим господин Енчо Иванов в близко бъдеще – ще уточним 

допълнително и с него,  но сега да вземем само едно решение, 

че даваме съгласие да се срещнем с него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  изцяло  подкрепям 

предложението на колегата Христов. От предходните обучения 

–  и  през  миналата  година,  и  през  по-миналата,  когато  бяха 

изборите  за  Европейски  парламент  и  Народно  събрание, 
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господин  Иванов  както  по  време  на  обученията,  така  и 

впоследствие  ни  беше  изпратил  имейл,  с  който  ни  беше 

информирал за  този продукт,  който може да  облекчи работата 

на  общинските  и  на  районните  избирателни  комисии.  Ние 

тогава  бяхме  в  активен  период и  го  оставихме  настрана,  но  в 

случай  считам,  че  е  хубаво  все  пак  цялата  Централна 

избирателна  комисия  да  придобие  представа,  тъй  като  освен 

колегите,  които  той  е  цитирал  и  в  писмото,  ние  имаме 

впечатление,  но  все  пак  е  хубаво  той  да  представи  тази 

информация пред Централната избирателна комисия и да дадем 

възможност  той  да  изложи  освен  продукта  в  петте  точки  и 

неговите впечатления.

Това,  което  аз  считам,  че  не  би  следвало  и  не  е  редно, 

той  иска  да  бъде  придружен  от  директора  на  Териториалното 

звено на „ГРАО”, който има опит. Считам, че в случая все пак 

този  служител  е  на  подчинение  на  друга  дирекция  и  би 

следвало  ние  да  не  се  ангажираме  с  този  въпрос.  Това  е 

единственото.

Изцяло  подкрепям  колегата  Христов  да  поканим  в 

следващия един месец господин Иванов да дойде и да направи 

презентацията си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

други изказвания? Не виждам.

Колеги, който е съгласен принципно със становището, че 

следва да проведем една такава среща, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева,  Ивайло 

Ивков ). 
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И  аз  ще  помоля  колегата  Христов,  който  е  основен 

докладчик по преписката, да осъществи комуникация в оперативен 

порядък, за да видим кога на работно заседание ще направим тази 

среща.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади 

по писма. Първи докладчик е колегата Ганчева.

Точка 8. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

се  намира  проект  на  отговор  до  правителствен  агент  към 

Министерството на правосъдието Обретенов. На  заседанието на 4 

февруари ви докладвах пристигналото писмо, на което ние сме дали 

изчерпателни отговори на 22 май и отложихме,  за  да  може да  се 

осъществи  връзка  с  господин  Обретенов.  Ние  разговаряхме,  като 

постигнахме  съгласие,  че  всъщност  Централната  избирателна 

комисия е отговорила, но понеже от мониторинга отново го питат, се 

уточнихме да подготвим един отговор, който представям на вашето 

внимание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да се запознаете. Имате ли забележки, коментари, предложения? Не 

виждам, колеги.

Който  е  съгласен  с  така  изготвения  отговор,  моля  да 

гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева,  Ивайло 

Ивков ). 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

постъпило от община Мизия с вх. № МИ-06-75 от 8 февруари 2016 

г.,  подписано от кмета на общината,  с което ни уведомява,  че на 

основание т. 32 от  Решение  № 2662 на Централната избирателна 

комисия  са  получили  списъците  от  Териториалното  звено  на  ГД 

„ГРАО”  и  в  изпълнение  на  решението  списъците  са  прибрани  в 

помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали.  Изпратили  са  ни  заповедта,  с  която  е  определена 

комисията,  решението  на  Общинската  избирателна  комисия и 

протокола  от  самото  действие  по  прибиране  на  списъците. 

Докладвам ви го за сведение.

Докладвам  ви  също  така  постъпило  от  община  Мизия 

писмо с вх. № МИ-14-18 от 8 февруари 2016 г., с което се иска 

отваряне на запечатано помещение. Но това писмо, получено в 

Централната  избирателна  комисия  по  електронната  поща,  но 

заведено  под  друг  входящ  номер,  ви  го  докладвах  на  6 

февруари и ние изпратихме писмо-отговор с копие от писмо от 

Централен държавен архив, така че отново е за сведение.

Докладвам ви също питане по електронната поща, казус 

от председателя на Общинската избирателна комисия – Мизия, 

с  което  ни  задават  следния  въпрос.  Подадено  е  заявление  за 

регистрация на кандидат за кмет на кметство, който в момента 

е  действащ  общински  съветник,  моли  да  ни  дадем  указания 

дали  този  кандидат  следва  да  си  даде  отвод  като  общински 

съветник.  Госпожа  Божкова,  която  е  председател  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Мизия,  ми  зададе  този 

въпрос  по  телефона  вчера  и  аз  й  отговорих,  така  че  ви 

докладвам отново за сведение.

Във връзка с писмото, което одобрихме при започването 

на заседанието и информацията, която би следвало общинските 

избирателни комисии,  в  които  има насрочени нови избори,  да 
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изпращат  на  основание  Решение  №  2000-МИ  от  8  септември, 

предлагам  да  вземем  протоколно  решение  на  Централната 

избирателна  комисия  в  момента,  в  който  постъпи  тази 

информация,  да  бъдат  изпращани  писма  със  стандартен  текст 

искания  до  Министерството  на  правосъдието  да  бъдем 

снабдени със съответните справки за съдимост.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви, колега. 

Колеги, коментари по това предложение? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

 Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

Баханов, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков ). 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  докладвам  ви  една 

допусната  техническа  грешка  относно  изплащането  на 

възнаграждения  на  Общинската  избирателна  комисия – 

Съединение за проведени  заседания на 20 и 21 януари  2016  г.  С 

наше протоколно решение на 1 февруари 2016 г. сме одобрили 

за  изплащане  възнаграждения  за  председател,  заместник-

председател, секретар и 6 членове на 20 януари, 7 членове на 21 

януари.  При  изписване  на  справката  и  писмото,  което  се 

изпраща  до  ОИК  и  до  Министерския  съвет  е  допусната 

техническа  грешка,  като  е  пропуснат  заместник-председателят 

и на двете дати.

Така  че  ви  предлагам  да  се  извърши  поправка  на 

справката,  която сме одобрили с протоколно решение на ЦИК 

от 1 референдум и да се изпрати коригирана справка на ОИК и 

на Министерския съвет.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

Баханов, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков ). 

Продължете със следващите си доклади, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам ви във връзка с 

кореспонденцията  между  ЦИК  и  няколко  институции  – 

Национален  осигурителен  институт,  Агенция  по  заетостта, 

Агенция  за  социално  подпомагане,  която  започна  на  17 

декември 2015 г. Ние поискахме становище от тях във връзка с 

необходимостта  от  уеднаквяване  на  практиката  по  повод 

изплащане  на  възнаграждения  за  заседания  и  дежурства  на 

общинските  избирателни  комисии  и  необходимите  действия, 

които  трябва  да  предприемат  членовете  на  общинските 

избирателни  комисии  във  връзка  с  тяхното  социално 

осигуряване  при  получаването  на  парични  обезщетения, 

помощи и други плащания.

Аз  ви  докладвах  за  сведение  становищата,  които  са 

получени  от  Агенцията  по  заетостта,  Агенцията  за  социално 

подпомагане,  Националния  осигурителен  институт.  В  писмото 

от Националния осигурителен институт, което сме получили на 

13 януари, са ни отбелязали, че в частта, която касае здравното 

осигуряване,  писмото  е  изпратено  по  компетентност  на 

Националната  агенция  за  приходите.  Тъй  като  до  момента 

нямаме все още тяхно становище, ви предлагам да изпратим и 

писмо  до  Националната  агенция  за  приходите,  като  поставим 
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отново  въпроса  и  че  очакваме  тяхното  становище  с  цел 

подготвяне  на  съответните  указания  към  общинските 

избирателни комисии.

Съдържанието  на  писмото  е  аналогично  на  това,  което 

сме изпратили на другите институции. Цитирала съм вътре,  че 

им  е  препратено  и  от  Националния  осигурителен  институт  в 

тази  част,  така  че  ако  не  възразявате,  ви  предлагам  да  го 

изпратим.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Мария  

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков ). 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  в  заседанието,  което  е 

било  в  събота,  разбрах,  че  е  отложено  разглеждането  на  едно 

писмо,  което  бях  подготвила  по  повод  запитване  от  община 

Белово. Става дума за връщане на избирателните списъци след 

проверката  от  Териториалното  звено  на  „ГРАО”  и 

необходимостта  от  тяхното  прибиране  в  помещението,  където 

се съхраняват изборните книжа и материали.

Отговорът,  който аз  подготвих  до  кмета  на  общината  и 

до Общинската избирателна комисия, е във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Моля ви да се запознаете.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,  запознахте  се 

с писмото. Който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  11  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  
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Емануил Христов, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги  

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

против – 3 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман).

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще ви докладвам първо една 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация” с 

вх. № ЦИК-09-3 от 5 февруари 2016 г. Тя предлага Централната 

избирателна  комисия  да  одобри  сума  за  разходи  за 

представителни цели за  2016 г. в размер на 30  хил. лева.  Този 

размер  беше  и  за  2015  г. Ако  сме  съгласни,  с  протоколно 

решение още на  днешното  заседание да  одобрим тази  сума за 

представителни цели. Това е съгласно Постановление № 380 от 

29 декември 2015 г. за изпълнение на държавния бюджет. И да 

помолим  госпожа  Манолова  от  администрацията  да  изготвят 

справка за представителните разходи през  2015 г. под формата 

на справка-отчет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Време за запознаване, колеги. Коментари? Не виждам..

Който  е  съгласен  с  направените  предложения,  моля  да 

гласува.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  -  16  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Продължете, колега.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  постъпили  са  писма  от 

общинските администрации в отговор на наше писмо-искане да ни 

предоставят справка за броя избиратели по секции, по възможност и 

адреси  на  секциите.  Тези  писма,  както  и  едно  писмо,  което  е  в 
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отговор  на  наше  писмо  от  миналата   година  за  осигуряване  на 

условия  за  работа  на  общинските  избирателни  комисии, 

администрацията  получава  резолюцията  съобразно  нашето 

протоколно решение още от миналата година за частичните избори 

тази година да изготвя справка. 

Госпожа  Манолова  е  публикувала  във  вътрешната  мрежа 

справка  в  папка  „Заседания”  с  днешна  дата  относно  броя  на 

избирателите в населените места,  в  които са  насрочени  частични 

избори на 13 март. Моля за протоколно решение за одобряване на 

справка  за  публикуване  на  интернет  страницата  в  рубриката 

„Частични избори”.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  -  16  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,   Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков ). 

Продължаваме  със  следващ  докладчик –  колегата 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за 

сведение  с  вх.  № МИ-06-47  от  4  февруари  2016  г.  от  община 

Лясковец.  В  изпълнение  на  наше  Решение  №  2662,  т.  32  ни 

изпращат  протокола  от  разпечатване  и  запечатване  на 

помещението,  в  което  са  прибрали  избирателните  списъци  и 

копие  от  заповедта  на  кмета  за  определяне  на  длъжностните 

лица. Докладвам ви го за сведение.

Също така искам да ви докладвам, че за 13 и 14 февруари 

2016  г.  е  насрочено  делото  по  жалба  на  Емил  Станилов 

Рангелов срещу наше Решение № 1632 – това ни е принципното 

решение  относно  регистрация  на  кандидатите  в  изборите  за 

22



общински  съветници  и  за  кметове  на  25  октомври  2015  г. 

Докладвам ви го за сведение.

Също така  ви докладвам,  че  днес  от  11 ч.  са  насрочени 

две  дела  -  №  934  по  жалба  на  Станислав  Маринчев  Иванов 

срещу  нашето  отхвърлително  решение  за  ОИК  -  Плевен.  И 

другото дело е  № 993 по жалба на Милена Йорданова Матева 

срещу  отхвърлително  решение  на  Централната  избирателна 

комисия  за  ОИК  –  Нова  Загора.  Няма  да  има  процесуален 

представител.

В  моя  папка  е  качена  справката  на  административните 

дела,  образувани  по  жалби  срещу  изборните  резултати  по 

общински  избирателни  комисии.  Юристите  я  изготвиха, 

направиха  съответно  справка  във  Върховния  административен 

съд  кога  са  насрочени.  Повечето  са  за  февруари  и  март,  има 

само  две-три  дела  за  април  месец,  а  по  някои  има  и  решение 

като например за Общинската избирателна комисия – Тунджа, 

където Ямболският административен съд беше отменил избора 

за  кмет на кметство,  съответно е имало заседание от началото 

на  януари  и  съдът  е  отменил  решение  и  го  е  върнал  за  нов 

състав и ново разглеждане.

Аз  ще  ви  помоля,  като  докладвате  възнаграждения,  да 

поглеждате  в  справката,  защото тя  е  на  база  на  това,  което аз 

съм събрала и което качвахме в деловодството в отделна папка 

с  решения.  Така  че  ще  ви  помоля,  когато  през  вас  мине 

информация  по  възнаграждения  за  дела,  да  давате  номера  на 

делото  на  господин  Желязков  и  съответно  той  ще  попълва 

справката. 

И  след  като  приключат  делата,  вече  можем  да  правим 

анализ  по  най-различни  критерии  –  брой  отменени,  брой 

обжалвани, кметове на кметства, кметове на общини, общински 

съветници. За сведение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, към днешна дата е за сведение, като се присъединявам 

към  молбата  от  колегата  Бойкинова  да  се  актуализира  с 

известните  на  вас  административни  дела.  Моля  всички  да  се 

запознаете и в един момент да направим тази дискусия.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

колегата Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-77 от 

8 февруари 2016 г. в Централната избирателна комисия е получено 

писмо,  подписано  от  кмета  на  община  Струмяни,  с  което  ни 

информира,  че  на  основание  изпълнение  Решение  № 2662-

МИ/НР  от  18  октомври 2015  г. ни  изпраща  протокола  за 

поставяне  в  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа  от  произведените  местни  избори  на  25  октомври и  1 

ноември  2015  г. и  националния  референдум и  другите  книжа, 

които  се  намират  в  пликовете  след  извършена  проверка  от 

Териториалното  звено  на  „ГРАО”.  Приложена  е  заповед  в 

оригинал  на  кмета  З-60  от  3  февруари 2016  г.,  с  която  е 

назначена комисията, както и копие от протокола от 3 февруари 

2016  г.,  с  който  е  разпечатано  помещението.  Прибрани  са 

пликовете със списъците,  които са върнати от Териториалното 

звено  на  „ГРАО”,  и  след  това  отново  е  запечатано 

помещението.  Изпълнени  са  изискванията  на  нашето  Решение 

№ 2662  от  18  октомври 2015  г. Участвали  са  трима 

представители  на  Общинската  избирателна  комисия – 

Струмяни,  от  различни  политически  сили,  председател, 

заместник-председател и член, както и трима представители на 

община Струмяни.

Предлагам това, уважаеми колеги, да бъде за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващ доклад.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в моята папка са качени два проектоотговора.  Едното е 

по  вх.  №  ЕП-09-10  от  20  януари  2016  г.  от  Окръжна 

прокуратура  –  Благоевград,  Териториално  следствено 

отделение  –  Петрич,  във  връзка  с  образувано  досъдебно 

производство по отношение на едно лице Лазар Лазаровски от 

Република Македония с няколко въпроса: дали е бил включен в 

избирателния списък, подал ли е молба за гласуване, заличаван 

ли е от избирателния списък. Зададени са стандартните въпроси 

по отношение на това лице.

Подготвен  отговор,  може  да  го  погледнете,  уважаеми 

колеги.  Приложени  са  необходимите  документи,  а  именно 

списъка от секция № 114, решението на ЦИК за назначаване на 

секционната  избирателна  комисия,  както  и  декларацията  на 

лицето и списъка,  който ни е  предоставен от „ГРАО” за лица, 

гласували в нарушение на Изборния кодекс.

Предлагаме  да  гласуваме  този  текст  и  да  го  изпратим 

като отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  -  15  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, към вх. № НС-04-02-

25  от  22  януари  2016  г. ни  е  изпратено  от  Главна  дирекция 

„Национална  полиция”  по  повод  извършено  разследване  по 
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досъдебно производство по съответната прокурорска преписка. 

Предстояло  да  се  назначи  графична  експертиза  и  искат  да  се 

запознаят  с  избирателния  списък,  приложен  в  писмо  до 

Върховна  касационна  прокуратура  с  наш  изх.  №  091  от  7 

януари  2015 г. в  оригинал  и  да  се  установи дали подписите в 

избирателния списък в район „Лозенец” на изборите за народни 

представители  на  съответните  страници  са  положени  от  едно 

лице  Мирослав  Бакърджиев.  Искат  от  нас  да  посочим лице  за 

контакт  и  телефонен  номер,  което  да  осигури  на  назначеното 

лице достъп до съответните списъци.

Колеги,  аз  съм  подготвил  отговор,  че  всички  изборни 

книжа и  материали,  включително и  избирателните  списъци от 

проведените  на  5  октомври 2014  г.  избори  за  народни 

представители  в  район  „Лозенец”  се  намират  в  помещение, 

определено  със  заповед  на  областния  управител на  област 

София.  Поради  горното  следва  да  насочат  искането  си  към 

съответната общинска администрация на район „Лозенец”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  -  15  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги,  връщаме  към предходна  точка  –  решения  относно 

промени в състави на ОИК. Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  проектът  за  решение  е  във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка.  В  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпило  с  вх.  №  МИ-10-11  от  8  февруари 2016  г. 
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писмо  от  председателя  на  Общинския  съвет  на  БСП  в  Дряново 

госпожа Пенкова,  която е упълномощен представител на БСП във 

връзка  с  посочване представителите на тази партия в общинските 

избирателни  комисии.  Пълномощното  й  се  намира  в  досието  на 

Общинската избирателна комисия в Дряново.

Към  писмото  е  приложена  молба  от  Недка  Андреева 

Витанова,  която  е  член  на  Общинската  избирателна  комисия в 

Дряново, с която същата е поискала временно да бъде освободена от 

изпълнение на служебните си задължения по здравословни причини. 

Към писмото са приложени  декларация по чл. 81 във връзка с чл. 

65  и  66  от  Изборния  кодекс  на  Маргарита  Събева  Маркова, 

както и диплом за висше образование.

Предлагам  ви  с  решение  временно  да  заменим  Недка 

Андреева  Витанова  с  Маргарита  Събева  Маркова  и  да  й  бъде 

издадено удостоверение за заместващ член.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така предложения проект на 

решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 3070-МИ/НР.

Връщаме към доклади по писма до районни прокуратури 

– колегата Сидерова.

Точка 9. Доклади по писма до районни прокуратури.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  както 

докладвах  няколкократно,  подготвила  съм писмата  за  няколко 
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от районните прокуратури, по-точно за областите Благоевград, 

Бургас,  Варна,  Велико  Търново,  Враца,  Видин  и  Габрово.  За 

всички районни прокуратури, които са на територията  на тези 

области.

От списъка на лицата, който е приложен към писмото на 

ГД  „ГРАО”  за  резултатите  от  проверката  за  гласуване  в 

нарушение на Изборния кодекс, по този списък съм следвала и 

съм  отделила  съответно  за  всяка  една  районна  прокуратура 

според  адресите  на  лицата  в  избирателните  списъци  по 

постоянен  адрес.  Да  ви  ги  докладвам  ли  едно  по  едно  или 

просто да ги приемем, тъй като с този списък вие сте запознати, 

а съдебните райони съм взела от сайта на съответните окръжни 

прокуратури.  Ще  ви  изброя  само  до  коя  прокуратура  са 

писмата.

На  територията  на  Благоевградска  област,  до  Районна 

прокуратура  –  Благодаря,  Районна  прокуратура  –  Сандански, 

Районна  прокуратура  –  Петрич,  Районна  прокуратура  –  Гоце 

Делчев.  Това  са  обхванатите  районни  прокуратури,  на 

територията  на  които  има  лица,  гласували  в  нарушение  на 

Изборния кодекс. 

Само  едно  обобщение.  Аз  вече  веднъж  ви  казах,  че  за 

съжаление  има  лица,  които  са  членове  на  секционни 

избирателни  комисии  и  поради  липсата  на  ограничение  за 

тяхното назначаване те са се възползвали от правата си по чл. 

230  и  са  гласували.  И  другото,  проследявайки  кои  лица  са 

нарушавали,  като  цяло  повечето  са  лица,  които  имат  настоящ 

адрес на територията на Европейския съюз, но извън Република 

България. Тоест хората са гласували за национален референдум 

и по погрешка са допуснати да гласуват в местните избори.

Това,  което  ви  докладвах,  важи  за  територията  на 

абсолютно всички области.

28



На  територията  на  област  Бургас  писмата  са:  до  рей  – 

Бургас,   до  Районна  прокуратура  –  Средец,  Районна 

прокуратура  –  Карнобат,  Районна  прокуратура  –  Царева, 

Районна  прокуратура  –  Несебър,  Районна  прокуратура  – 

Поморие, Районна прокуратура – Айтос.

На територията на област Варна: Районна прокуратура – 

Варна, Районна прокуратура – Провадия, Районна прокуратура 

– Девня.

На  територията  на  област  Велико  Търново:  Районна 

прокуратура  –  Велико  Търново,  Районна  прокуратура  Горна 

Оряховица, Районна прокуратура – Свищов.

На територията на област Враца: до Районна прокуратура 

–  Враца,  Районна  прокуратура  –  Бяла  Слатина,  Районна 

прокуратура – Козлодуй.

До Районна прокуратура – Димово, област Видин.

Районна прокуратура – Габрово,  Районна прокуратура – 

Дряново,  Районна  прокуратура  –  Севлиево,  Районна 

прокуратура – Трявна.

Като цяло, нарушенията по областите са много по-малко, 

отколкото  в  предишния  път.  И  в  интерес  на  истината,  там, 

където имаше нарушения в изборите за Европейски парламент, 

сега почти няма нарушения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

доклада.  Който  е  съгласен  да  изпратим  тези  писма,  моля  да 

гласува.

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

Александър Андреев,  Росица Матева, Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  

Ивилина Алексиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

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

Продължете, колега, с възнаграждения.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: По преписка вх. № МИ-15-160 от 4 

февруари 2016 г. е постъпило искане от Общинската избирателна 

комисия – Елин Пелин, за заплащане на две заседания, на които е 

присъствала  цялата  комисия:  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  8  члена.  Първото  заседание  е  на  14 

декември 2015 г., второто е на 29 декември. И двете заседания 

са с основание прекратяване предсрочно пълномощията на кмет 

на кметство. На първото заседание са му дали тридневен срок, 

на  второто  са  прекратили  пълномощията  и  са  ни  уведомили. 

Основанията са т. 11 от Решение № 2901 и чл. 42 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен да изплатим тези възнаграждения, моля 

да гласува.

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

Александър Андреев,  Росица Матева, Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  

Ивилина Алексиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

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

Продължаваме  с  доклади по  писма.  Докладчик –  колегата 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Вх.  №  МИ-15-193,  Общинската 

избирателна  комисия –  Калояново,  област  Пловдив:  „Здравейте! 

Искаме  да  попитаме  дали  и  как  членовете  на  ОИК  ще  получат 

служебни бележки за доход. Благодарим предварително.”

Предлагам да отговорим с едно изречение, че  следва да се 

обърнат  към  общинските  администрации,  които  са  и  платец  на 

дохода, за да им издадат съответните удостоверения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

30



Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

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

Александър Андреев,  Росица Матева, Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  

Ивилина Алексиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги  

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

Следващ докладчик е колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-

07-8 от 4  февруари 2016 г. сме получили писмо от заместник-

кмета на Столична община и секретаря на Столична община по 

поставените от нас въпроси във връзка с по-късното прибиране 

на  печатите  от  първи  тур.  Този  път  са  ни  изпратили  всички 

заповеди,  които  са  издавани,  знаете,  че  в  предишни писма  ги 

бяха само цитирали, без да ни ги приложат. Позовали са се на 

това, че в наше Решение № 2662 няма даден срок за прибиране 

на  печатите  от  първи  тур  и  поради  тази  причина  не  са  ги 

прибрали  заедно  с  книжата.  Все  пак  вече  имаме  окончателен 

отговор.  И според мен е  нещо,  което се разбира,  но повече от 

това  ние  отговор  не  можем  да  получим.  Ще  приобщим  към 

цялата  преписка  и  този  отговор.  Оттук  следва извода,  че  в 

Решение № 2662 трябва ясно и категорично да заложим и срок. 

Може би ще трябва и с  още нещо да  се  коригират точно тези 

текстове, за да са ясни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  с  това  изчерпихме  тази  точка  от  дневния  ред. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред – точка Разни. 

Тук аз имам доста доклади, колеги, колегата  Цанева също има 

доклади.

Точка 10. Разни.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Започвам  с 

докладите.  Първо  за  сведение  ви  докладвам,  че  Комисията  за 

защита  на  личните  данни  на  база  на  изпратен  поздравителен 

адрес по повод Международния ден за защита на личните данни 

ни  благодари.  Благодарственото  писмо  е  публикувано  във 

вътрешната мрежа за едно от предходните заседания.

И на второ място, колеги, във връзка със Световния ден 

на  изборите  сме  получили,  както  преди  ви  докладвах,  от 

Централната  избирателна  комисия  на  Молдова,  така  сме 

получили  и  поздравителен  адрес  от  Генералния  секретар  на 

Асоциацията  на  избирателните  комисии  от  Централна  и 

Източна Европа, а също така и от Латвия.

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  една  преписка  от 

Административен  съд  –  Смолян.  Преписката  е  докладвана  за 

сведение, приключена е, но се оказва, че вътре има и разписка.  

Изпратихме разписката за получена преписка в понеделник.

Докладвам  ви  също  така  за  сведение,  колеги,  че  на 

страницата  на  Централната  избирателна  комисия  и  с  цел 

улеснение ползване на тази страница указите на Президента за 

насрочване  на  нови  избори  и  на  частични  избори  от  отделна 

рубрика бяха приобщени с линк към всяко решение, с което ние 

сме  предложили  на  Президента  да  насрочи  нови,  съответно 

частични  избори,  както  и  приложимите  решения,  тъй  като 

всички  решения  са  приложими.  Приложимите  решения  и  като 

решения  относно  приложимите  решения,  и  като  отделни 

решения  са  качени  в  рубриките  „Решения  за  нови  избори”  и 

„Решения за частични избори”.

Също така списъкът с брой на избирателите по секции и 

по  населени  места  за  нови  избори  беше  публикуван,  а  днес 

съобразно  протоколното  ни  решение  ще  бъде  публикуван 

същият списък и по отношение на частичните избори.
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Това е първата част от моя доклад.

На  второ  място,  колеги,  отваряйки  хронограмите  за 

новите и частичните избори, аз се обръщам към вас с въпрос и 

ако отговорът е „да”,  то тогава да предприемем необходимите 

действия. Колеги, съобразно хронограмата за новите избори 10 

февруари 2016 г. е крайният срок, в който ОИК определят чрез 

жребий  поредните  номера  на  партиите,  коалициите,  местните 

коалиции,  в  случая  партиите,  местните  коалиции  и 

независимите кандидати в бюлетината и обявява резултатите от 

жребия.  Колеги,  считате  ли,  че  е  необходимо  да  изпратим  по 

този  повод  едно  напомнително  писмо  на  общинските 

избирателни комисии, на територията на които се произвеждат 

нови  избори?  Защото  другият  вариант  е  да  се  обърна  към 

колегите,  които  отговарят  за  тези  общински  избирателни 

комисии,  да  се  свържат  с  тях  и  да  им  припомнят,  че  срокът 

изтича утре. Преценете коя форма, но все пак там, където този 

жребий не е изтеглен, би трябвало да им напомним.

Колеги,  в  оперативен  порядък  предложението  е  по 

телефона.  Моля  отговорниците  за  отделните  общински 

избирателни  комисии да  проверят  дали  има  такова  решение  и 

ако няма, да се свържат с общинската избирателна комисия, за 

да не бъде пропуснат срокът утре.

Колеги, при преглед на хронограмата за частични избори 

и  с  оглед  практиката  на  Централната  избирателна  комисия  да 

публикува  съобщения  на  своята  интернет  страница  по  този 

повод  ви  предлагам  да  публикуваме  съобщение,  че  на  11 

февруари  2016  г.  на  основание  чл.  187  и  чл.  180,  ал.  1  от 

Изборния  кодекс  изтича  срокът,  в  който  печатните  медии  и 

онлайн новинарските услуги следва да представят едни и същи 

условия  и  цени  на  всички  партии,  местни  коалиции  и 

инициативни комитети, регистрирали кандидати, и да ги обявят 
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на  своите  интернет  страници.  Както  и  да  припомним,  че 

доставчиците  на  медийни  услуги  са  длъжни  да  обявяват  на 

интернет страниците си информация за договорите, сключени с 

партиите,  местните  коалиции  и  инициативните  комитети, 

регистрирали кандидати за участие в частичните избори.

Колеги, който е съгласен с едно такова съобщение, моля 

да гласува.

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

Александър Андреев,  Росица Матева, Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Таня 

Цанева).

Колеги,  отново  с  оглед  практиката  на  Централната 

избирателна  комисия,  да  публикуваме  второ  съобщение,  свързано 

отново  със  срока  11  февруари относно  гражданите  на  друга 

държава  членка  на  Европейския  съюз,  които  отговарят  на 

условията по чл. 396, ал. 2, и желаят да бъдат вписани в избирателните 

списъци за  частичните  избори за кметове на кметства, които не са 

били вписани в  избирателните  списъци,  действията,  които трябва  да 

предприеме този гражданин на друга държава членка на ЕС.

Колеги, който е съгласен да публикуваме такова съобщение 

по аналогия със съобщението, което публикувахме по отношение на 

новите избори, моля да гласува.

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

Александър Андреев,  Росица Матева, Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Таня Цанева).

Колеги,  аз  ще  помоля  и  да  припомните  на  общинските 

избирателни комисии,  че  на  11  февруари изтича  срокът,  в  който 
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ОИК  регистрира  партиите,  местните  коалиции  и  инициативните 

комитети  за  участие  в  частичния  избор,  като  срокът,  който  е 

съобразно нашата хронограма, е 18 ч. на 11 февруари 2016 г.

И отново, колеги, във връзка с предстоящото използване 

на  системата  за  генериране,  одобрение  и  контрол  върху 

отпечатването  на  бюлетините.  Вие  си  спомняте,  че  ние 

написахме едно писмо до всички участници в този процес, за да 

предприемат  необходимите  мерки  във  връзка  с 

функционирането  на  системата.  Затова,  колеги,  ви  моля  в 

оперативен  порядък  да  ме  упълномощите  да  се  свържа  с 

представителите  на  „Информационно  обслужване”,  на 

Печатницата на БНБ и на „Демакс”  DPI напомнително за това, 

че  е  необходимо  да  се  създадат  условия  в  Централната 

избирателна  комисия  и  в  съответните  общински  избирателни 

комисии за използване на системата.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.

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

Александър Андреев,  Росица Матева, Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Таня 

Цанева, Ивайло Ивков ). 

Колеги, във връзка с взето  протоколно решение от миналия 

четвъртък,  4  февруари,  много  ви  моля  да  погледнете  проекта  на 

договор „Информационно обслужване” за нови и частични избори, 

той е публикуван и във вътрешната мрежа днес. Моля да погледнете 

и да се запознаете с него.

Аз предлагам няколко корекции, колеги, в този договор, на 

този етап само проект, защото знаете, че подлежи и на съгласуване с 

администрацията на Министерския съвет. Основно ви моля да се 

35



концентрирате  от  точки  5.1.  до  5.6.,  тъй  като  другите  корекции, 

които  ще  ви  предложа,  основно  са  свързани  с  тези  точки  и  по-

специално с т. 5.1.

Колеги,  предлагам  ви  във  връзка  с  т.  5.1.,  която  току-що 

обсъдихме  в  оперативен  порядък,  следните  предложения  за 

промени в договора.

Започваме с „Предмет на договора”. Предметът на договора 

са  точки  1.1.,  1.2.,  и  1.3.,  като  в  т.  1.3.  става  дума  само  за 

компютърната обработка за частични избори, което се възлага с 

договор, сключен между изпълнителя и съответната община. Аз 

ви предлагам една нова т.  1.3.,  че компютърната  обработка на 

новите  избори  се  възлага  с  този  договор,  а  настоящата  точка 

1.3. да стане 1.4.

Това е първото ми предложение за промяна.

Второто  ми  предложение  е  т.  2.3.  да  отпадне.  Моля  ви 

концентрирайте се върху т. 2.3.

Колеги,  в  т.  1.3.  за  компютърната  обработка  за  нови 

избори  се  възлага  с  договор,  сключен  между  изпълнителя  и 

администрацията  на  Министерския  съвет  за  всеки  конкретен 

нов  избор.  Това  е  нашето  предложение,  което  подлежи  на 

съгласуване, като настоящата т. 1.3. става т. 1.4.

Точка 2.3. не повдига въпрос.

По т.  3.1.  предлагам една несъществена редакция,  която 

обаче  ще  прецизира  текста:  Да  предоставя  или  да  осигури 

предоставянето  от  ОИК  на  лицата…  Защото  в  определени 

случаи  ЦИК  може  да  предостави,  в  други  случаи  може  да 

делегира  на  ОИК да  предоставя,  в  зависимост  от  конкретната 

ситуация.  Имате  ли  възражения?  Тогава  да  бъде,  колеги,  „да 

осигури предоставянето от ОИК”.

Колеги,  отиваме  на  Раздел  пети  от  точка  5.1.  до  точка 

5.6.  В  т.  5.1.  предлагам  редакция,  че  за  изпълнение  на 
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възложените  по  този  договор  дейности  изпълнителят 

получава…

Предлагам нова т. 5.3: Възнаграждението за провеждане 

на нов избор е за сметка на държавния бюджет и се изплаща от 

администрацията  на  Министерския  съвет  чрез  кметовете  на 

общини.

Колеги,  молбата ми е да се обединим около определени 

текстове, след което да бъдат нанесени в този договор все още 

като  проект,  да  бъдат  изпратени  първо  на  „Информационно 

обслужване”, за да видим дали те приемат, след което трябва да 

бъдат изпратени и на администрацията на Министерския съвет 

за  съгласуване  и  до  Националното  сдружение  на  общините  в 

Република  България.  Колеги,  днес  е  вторник,  9  февруари, 

молбата  ми  е  следната:  нека  сега  ги  обмислим,  за  да  могат 

после  да  бъдат  наложени,  да  бъдат  видяни,  още  веднъж 

евентуално  коригирани  и  да  пристъпим  към  следващите 

действия.

Заповядайте, колега.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Едно  конкретно 

предложение.  Защо  на  работно  заседание  не  бъдат  поканени 

представителите  на  „Информационно  обслужване”  да  бъдат 

обсъдени  тук  всички  въпроси,  вместо  да  се  разменя 

кореспонденция. И въз основа на това,  което бъде договорено, 

те  да  предоставят  нов проект,  който вече  да  бъде  изпратен за 

съгласуване. Така много по-лесно бихме да го решим и в много 

по-бърз  оперативен  порядък,  отколкото  ние  да  предлагаме,  те 

дали  ще  приемат,  след  което  да  ни  го  върнат  ние  да  го 

съгласуваме с останалите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Считам,  че  е  редно  да  направим  едно  работно  заседание,  но 

преди  това  нека  Централната  избирателна  комисия  да  има 
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своята представа какво всъщност би искала. Затова ви моля да 

го  обсъдим,  тъй  като  отново  казвам,  днес  е  9  февруари,  а 

изборите  са  на  13  март.  Да,   с  цел  бързина  бихме  могли  да 

проведем една такава работна среща, в която ние да предложим 

нашите  промени  и  да  чуем  тяхното  мнение,  вместо  да 

разменяме писма. Въпреки че, колеги, имам опит до момента и 

с  институции,  включително  и  с  наши  изпълнители,  когато 

искаме спешно становище, то пристига в рамките на един ден. 

Но въпреки това, колеги, е по-добре може би да обсъдим.

Така че нека днес да довършим с нашите предложения и 

ако  не  възразявате,  утре  да  направим  работна  среща  с 

„Информационно обслужване”. Но нека сега да довършим общо 

концепцията.

Аз имам два въпроса във връзка с този договор. Първият, 

който  повдигнах  и  предложих  промени  в  него,  беше  кой 

извършва  конкретното  разплащане  при  произвеждане  на  нов 

избор. Мисля, че в оперативен порядък ние уточнихме какво ще 

бъде нашето предложение.

Другото,  което  бих  искала  да  поставя  на  вашето 

внимание  за  обсъждане,  е  т.  2.3.  във  връзка  със  забавяне  на 

изпълнението от страна на възложителя. Ако желаете да остане, 

ако не – не. И във връзка с т. 7.3. по отношение на неустойката, 

която  се  следва  от  възложителя.  Моля  да  ги  погледнете. 

Разбира  се,  моите  предложения  са  да  отпаднат,  но  както 

Централната избирателна комисия реши.

И  другите  два  въпроса,  които  ви  поставям,  колеги,  са 

свързани със  следното.  Кметовете на общини за произвеждане 

на  частичен  избор  сключват  договор  с  „Информационно 

обслужване”.  Не  би  ли  било  добре  този  договор,  който  се 

предлага  от  „Информационно обслужване”,  да  го  погледнем и 
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ние, за да има един общ бланков договор до всички кметове на 

общини. Това е първият ми въпрос.

И  вторият  ми  въпрос  е  по  т.  6.4,  че  Централната 

избирателна комисия взема решение за приемане на работата на 

изпълнителя и предоставя това решение на изпълнителя, кой ще 

предостави  на  кметовете  на  общини  препис  или  копие  от 

протоколното решение на ЦИК за приемане на работата.

Колеги, поставих въпросите и ви моля утре за работното 

заседание заедно с „Информационно обслужване” ние да бъдем 

готови за тези въпроси.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател,  аз  предлагам 

за срещата утре да си определим по-ранен срок, в който всички 

предложения по договора да бъдат изписани в писмен вид, за да 

могат колегите да се запознаят с тях и да вземат отношение на 

срещата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  приемам  това 

предложение. В такъв случай предлагам нашата работна среща 

да бъде в 10,30 ч., а да поканим „Информационно обслужване” 

в 11 часа. Не възразявате, колеги.

С  това  изчерпих  моите  доклади.  Следващ  докладчик  е 

колегата Цанева. Заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги, в днешно заседание в моята папка с вх. № към ЦИК-00-

50 от 8 февруари 2016 г. сме получили имейл от Обществения 

съвет:  „Здравейте,  колеги!  В очакване  на  решение на  ЦИК по 

датата и конкретните теми за предложената от нас кръгла маса 

предлагам  да  отложим  следващото  ни  заседание  за  следващ 

ден, когато ще имаме яснота.” Чета ви го,  защото на предното 

работно заседание ние не можахме да стигнем до общо решение 

и мнение по предложената кръгла маса от Обществения съвет. 

Явно  те  пък  свързват  техните  заседания  с  това  какво  ние  ще 

отговорим. Затова може би да се възползвам от случая, че утре 

ще има работно заседание и да го обсъдим.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, ще го поставя 

отново на обсъждане утре, но, разбира се, каквото реши ЦИК.

Продължете, колега, със следващия си доклад.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  заседанието  сега  получих, 

затова няма и превод, писмо от ОССЕ от ОДИР, с което писмо 

предлагат  конкретно  за  мен  във  връзка  с  участието  ни  с 

госпожа  Матева  на  конференцията  на  18  и  19  февруари  в 

Тбилиси,  да  взема  участие  в  една  от  сесиите,  като  предлагат 

или в Четвърта сесия, чиято тема е за разкриване и използване 

на  политическите  финанси  като  начин  да  се  предотврати 

клептокрацията  и  злоупотребата  с  държавни  средства,  или  в 

Осма  сесия,  която  е  дискусия  за  ролята  на  публичното 

финансиране в изкореняването на големите дарения.  Преводът 

е груб, не сме го давали за превод, утре ще ни бъде предложен 

преводът,  но  го  докладвам  сега,  тъй  като  ни  молят  до  10 

февруари да потвърдим или не потвърдим участието на Цанева 

в конференцията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  според  мен  Централната  избирателна  комисия  на 

Република България би следвало – винаги съм изповядвала тези 

ценности  и  в  момента  бих  искала  да  ги  споделя  отново  - 

Централната  избирателна  комисия  на  Република  България  би 

следвало  активно  да  участва  в  организираните  международни 

събития.  Елемент  на  тази  активност  е  и  участието  като 

докладчик  с  доклади  по  определени  теми.  Така  че  лично  аз 

подкрепям участието ни с доклад на това събитие.

Колеги, други доклади? Не виждам.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото редовно заседание в 

четвъртък  от  10,30  ч.,  като  утре  в  10,30  ч.  ще  имаме  работно 

заседание, колеги.

(Закрито в 12,25 ч.)
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