
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 325 

На 18 февруари 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно предложение до Президента на 

Република  България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Калейца, община Троян. 

Докладва: Владимир Пенев

2. Проект на решение относно предложение до Президента на 

Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство 

Каменар, община Лозница. 

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК – 

Главиница и ОИК – Тунджа.  

Докладват: Емануил Христов, Ивайло Ивков

4. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват:  Георги  Баханов,  Владимир 

Пенев, Емануил Христов, Метин Сюлейман

5. Доклад за извършено нарушение на Изборния кодекс. 

Докладва: Румен Цачев

6. Доклад по жалби и сигнали. 

Докладва: Георги Баханов



7. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Иванка  Грозева,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Ерхан Чаушев

8. Доклади по постановления. 

Докладват: Георги Баханов, Владимир Пенев

9. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Владимир  

Пенев,  Румен  Цачев,  Камелия  Нейкова,  

Румяна  Сидерова,  Георги  Баханов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков

10. Разни. 

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-

Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева и Цветозар Томов.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  11  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 
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Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  18  февруари 2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точката за изплащане на възнаграждения и в докладите 

по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

господин Баханов. 

Други предложения? – Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в  точка четвърта от така предложения дневен ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включен сте. 

Колега Баханов, заповядайте отново. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, извинявам се, но 

вчера ми беше разпределена една жалба и ви моля да включим нова 

точка по жалби, тъй като има жалба срещу решение на  общинската 

избирателна комисия – Гърмен, и ви моля да я включите в дневния 

ред. Имам подготвен и проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, ако не 

възразявате, нека това да е  нова точка шеста. 

Други предложения? – Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите във възнаграждения на 

ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други? – Няма. 

Определям колегата Пенев да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,), против – няма. 
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Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем към разглеждането  на  дневния 

ред,  бих желала да ви информирам, че колегите Матева и Цанева 

отсъстват  поради  служебна  командировка;  колегите  Мусорлиева, 

Бойкинова  и  Андреев  отсъстват  по  обективни  причини.  Не  съм 

информирана за причина за отсъствие на колегата Томов. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Проект на решение относно предложение до Президента 

на Република България за насрочване на частичен избор за кмет 

на кметство Калейца, община Троян. 

Заповядайте, колега Пенев. 

Ще помоля колегата Пенев след доклада си по точка първа, 

да докладва и другите разпределени му преписки. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, с вх. № МИ-15-256/17.02.2016 

г.,  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  от 

Общинската  избирателна комисия – Троян,  област  Ловеч,  с  което 

приложено  ни  е  изпратена  цялата  преписка  във  връзка  с 

предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство с. 

Калейца, община Троян, област Ловеч, Ангел Цветанов Минков.

Преписката  е  комплектувана  в  цялост.  Приложени  са 

заявлението, с което кметът на кметството заявява желанието си за 

предсрочно  прекратяване  на  неговите  пълномощия  по  лични 

причини.  Приложено  е  решение  на  общинската  избирателна 

комисия,  с  което същият е  уведомен за  възможността  да  направи 

писмено  възражение  пред  общинската  избирателна  комисия. 

Приложена  е  справка от ГД „ГРАО“,  от която се вижда какво е 

населението на територията на кметството. Приложено е решението, 

с  което  се  прекратяват  предсрочно  пълномощията  на  Ангел 

Цветанов Минков, със заверка, че е влязло в сила на 12.02.2016 г. 

Заверката е извършена от председателя на ОИК – Троян. И решение, 

с  което  ни  уведомяват  за  прекратяването  предсрочно  на 
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пълномощията,  съответно  предлагат  примерни  дати   за  датата  на 

частичния избор. 

Изготвен е проект на решение, който се намира в моята папка 

за  днешното  заседание.  Предлагам  да  одобрим  така  изготвения 

проект,  с  което решение предлагаме  на  Президента  на  Република 

България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Калейца, 

община Троян, област Ловеч.

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,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3081-МИ. 

И  колеги,  който  е  съгласен  да  изпратим  това  вече  взето 

решение  ведно  с  придружително  писмо  със  стандартен  текст  и 

съответните  приложения  до  Президента  на  Република  България, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колега, продължете с другите си преписки, като аз ще помоля 

за това време колегата Сюлейман да брои. Заповядайте. 

4. Искания за отваряне на запечатани помещения.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпило  е  искане  по 

електронната поща от секретар на община Трън, като към писмото е 

прикачен  файл  със  самото  искане  за  отваряне  на  запечатано 

помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  за  местни 

избори и за президент и вицепрезидент от 2011  г., с искане да бъде 

извършена  съответната  експертиза  на  изборните  книжа за  местни 

избори  през  2011  г.  поради  изтичането  на  срока  за  тяхното 

съхранение  и  съответно  предаването  им  на   съответния  отдел 

„Държавен архив“. 

Изготвил  съм  проект  на  решение,  който  се  намира  във 

вътрешната  мрежа.  Предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

разрешим отварянето на запечатаното  помещение,  като изрично – 

както  вече  е  стандарт  в  Централната  избирателна  комисия  –  да 

посочим,  че   книжата  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент 

следва да продължат да се съхраняват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари по така предложения проект на 

решение? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма. 

Колеги, това е Решение № 3082-ПВР/МИ. 

Продължете, колега. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги,  постъпило е искане с  вх.  № 

МИ-14-26 от 12 февруари 2015 г. от община Ябланица, с идентично 

искане да се разреши отваряне на запечатаното помещение, в което 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  през  2011  г.,  с  оглед 

извършване на експертиза и предаването  им на „Държавен архив“ с 

оглед изтичане на срока за тяхното съхранение. 
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Подготвил  съм  проект  на  решение,  с  което  разрешаваме 

отваряне на запечатаното помещение, идентично с това, което преди 

малко докладвах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги, 

коментари? – Не виждам. 

Който е  съгласен  с  така  предложеният проект на  решение, 

моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, това е Решение № 3083-ПВР/МИ. 

Продължете, колега.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпило  е  искане  за 

отваряне на запечатани помещения от община Троян. Това е малко 

по-особено искане. Искането на първо място е направено във връзка 

с  изтичане  срока  на  съхранение  на  изборните  книжа от  местните 

избори  през  2011  г.  и  във  връзка  с  постъпило  в  общинска 

администрация – Троян, писма от регионална дирекция „Архиви“ - 

Монтана, отдел „Териториален архив“ -  Ловеч в  тази връзка. Иска 

се разбира се разрешаване на отваряне на запечатаното помещение, 

извършване на експертиза  и предаване на книжата за  съхранение, 

респективно унищожаване на останалите книжа.

Със същото искане обаче е направено искане за отваряне и на 

други запечатани помещения, тъй като община Троян до настоящия 

момент не е предавала на архив и не е унищожавала изборни книжа, 

съхраняващи се в различни помещения от 2005 г. насам. Касае се за 

изборите за народни представители, произведени на 25 юни 2005 г., 

изборите за президент и вицепрезидент, произведени на 22 октомври 

2006 г. и 29 октомври 2006 г., изборите за членове на Европейски 

парламент от Република България, произведени на 20 май 2007 г., 
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изборите за  членове на Европейския парламент,  произведени на 7 

юни 2009 г. и изборите за народни представители, произведени на 5 

юли 2009 г.

Тъй  като  става  въпрос  за  много  запечатани  помещения, 

включително и за местните избори през 2011 г., където традиционно 

тези  книжа  се  съхраняват  заедно  с  книжата  за  президент  и 

вицепрезидент,  произведени едновременно,  осъществих  телефонен 

разговор с представител от община Троян, който е отговорен за тази 

дейност. 

Информацията, която получих, е, че изборните за всеки вид 

избор  се  съхраняват  в  отделно  помещение.  Съответно  изборните 

книжа за президент и вицепрезидент не са съхранени в едно и също 

помещение  с  тези  за  местните  избори  през  2011  г.  и  явно  към 

настоящия момент вече са им изчерпани свободните помещения, а 

предстоят президентски избори, поради което имат желанието да си 

освободят  помещения,  в  които  да  съхраняват  изборни  книжа  от 

следващи произведени избори. 

Също така установих, че за тези избори от 2005 г. насетне, 

които са посочени, наистина не са предавани на „Държавен архив“ и 

искането е по същия начин за извършване на експертиза, предаване 

на „Държавен архив“ на книжата, които следва да се съхраняват и 

унищожаване на останалите книжа. 

Подготвил съм проект на решение, който се намира в моята 

папка за днешното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, моля да се запознаете, проектът е № 3037.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам в диспозитива, в първия абзац, 

тъй като накрая е записано само от изборите за общински съветници 

и кметове предаването на Държавна агенция „Архиви“, да запишем 

подлежащи на предаване посочените от съответните изборни книжа 

на Държавната агенция „Архиви“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приема  се, 

господин  Цачев,  виждам  че  господин  Пенев  приема  и  няма 

възражения от другите колеги. 

Други допълнения? – Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

ведно с допълнението направено в залата, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3084.

Господин Пенев,  продължете със следващите си доклади.

7. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е с вх. № МИ-15-

260  от  17  февруари  2016  г.  искане  от  общинската  избирателна 

комисия в Ловеч за изплащане на възнаграждения. Касае се за две 

заседания и едно дежурство.

Първото заседание е проведено на 29 януари 2016 г. и е било 

за  прекратяване  правомощията  на  общински  съветник,  поради 

назначаването  му  на  работа  в  еднолично  търговско  дружество  и 

съответно едновременно с това обявяването за избран на следващия 

в  кандидатската  листа.   На  това  заседание  е  присъствала  цялата 

комисия.

Второто заседание е проведено на 5 февруари 2016 г.,  то е 

било с предмет определяне на членове от общинската избирателна 

комисия,  които  да  присъстват  при  отваряне  на  запечатаното 

помещение  и  оставянето  в  него  на  избирателните  списъци  след 

проверката,  извършена  от  ГД „ГРАО“.  На това  заседание  също е 

присъствала цялата комисия. 

Дежурството, за което се иска изплащане на възнаграждение, 

е  осъществено  на  8  февруари  2016  г.  от  тримата  членове  на 
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общинската  избирателна  комисия,  които  са  били  определени  за 

извършване на действията по прибиране на избирателните списъци. 

Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? - Не виждам коментари. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете господин Пенев. 

8. Доклади по постановления. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви едно писмо с вх. 

№ ЕП-04-02-1245 от 28 октомври 2015 г.  Това писмо е от СДВР – 

Първо  районно  управление.  С  него  се  прави  запитване  каква  е 

причината едно конкретно лице да присъства в основен избирателен 

списък  в  една  секция  в  София,  в  район  „Слатина“,  а  пък  да  е 

включен в допълнителна страница на избирателен списък на друга 

секция  в  София  в  район  „Слатина“  във  връзка  с  произведените 

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

Република България. 

Изготвил съм проект на отговор, който се намира в папката 

във  вътрешната  мрежа,  с  който  изброявам  случаите,  в  които  по 

принцип се извършва дописване в допълнителната страница.  Като 

съм  посочил,  че  конкретната  причина,  поради  която  може  да  е 

извършено дописването за това лице, за което се прави запитването, 

би  трябвало  да  е  отразена  допълнителната  страница  в  графа 

„Забележка“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  
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Колеги,  моля  да  се  запознаете  с  изготвения  проект  на 

отговор.

Имате ли коментари. – Не виждам.

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

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

– няма

Предложението се приема. 

9. Доклади по писма. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, последно ви докладвам едно 

писмо, постъпило с вх.  № ЕП-04-02-1 от 4 януари 2016 г.  Това е 

искане  за  изготвяне  на  справка  от  Областна  дирекция  на  МВР – 

Бургас, Районно управление – гр. Сунгурларе. 

Искането  е  във  връзка  със  справка  за  едно  лице,  което  е 

гласувало  извън  страната  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент. Направено е искане да се предостави справка, съответно 

копие от заявлението, което лицето е подало на интернет страницата 

или по друг начин по реда на чл. 16 от Изборния кодекс. Съответно 

останалите книжа във връзка с осъщественото гласуване. 

Колеги,  аз  не  съм  търсил  заявлението,  тъй  като  то  е  без 

правно значение във връзка  с  упражненото право на избор и съм 

изготвил  стандартен  отговор,  към  който  прилагам  съответно 

справката на ГД „ГРАО“, декларацията, която е подписало лицето, 

съответно  първа,  последна  и  страницата  с  подписа  на  лицето  от 

списъка на гласуване, като съм обяснил, както е стандартно, как се 

извършва гласуването в чужбина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува. 

11



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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

– няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

2. Проект на решение относно предложение до Президента 

на Република България за насрочване на нов избор за кмет на 

кметство Каменар, община Лозница.

Заповядайте,  колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в моя папка трябва да има проект на решение, относно предложение 

до  президента  за  насрочване  на  нов  избор  за  кметство  Каменар, 

община Лозница.

Общинската  избирателна  комисия  ни  е  уведомила  за 

обстоятелството,  че  съгласно  влязло  в  сила  решение  №  76  от 

12.10.2015 г. на Разградския административен съд, изборът за кмет 

на кметство Каменар, община Лозница, е обявен за недействителен. 

Към  това  уведомление  и  писмо  са  приложени  съответно 

заверено  влязло  в  сила  решение  на  Административния  съд, 

съответното  решение и  протоколът  за  предлагане  до Централната 

комисия да направи предложение за нов избор на кмет на кметство 

Каменар, поради което необходимите документи са налице. 

Поради това аз ви предлагам на основание чл. 466, ал. 1 от 

Изборния кодекс, във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс да 

предложим на президента да насрочи нов избор за кмет на кметство 

Каменар, община Лозница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги коментари? (Реплики.)

Колеги,  обсъдихме  в  оперативен  порядък  въпроса.  Имате 

предложения проект на решение.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3085-МИ. 

Който е съгласен да изпратим така взетото решение, ведно с 

писмо стандартен текст и съответните приложения до президента, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Приема се. 

Колеги, преди да преминем към следващата точка, тъй като 

вече е 11 ч. и дадох достатъчен толеранс за закъснелите, бих искала 

да  обявя,  че  колегите  Томов  и  Ивков  отсъстват  по неуважителни 

причини. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:  

3.  Проекти  на  решения  относно  промени  в  състави  на 

ОИК – Главиница и ОИК – Тунджа.  

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на предното заседание в края 

на  заседанието  се  получи  молба  от  секретаря  на  общинската 

избирателна  комисия  –  Главиница,  област  Силистра,   с  молба  да 

бъде освободен от заеманата длъжност, поради това че е бил избран 

за  временно  изпълняващ  длъжността  кмет  на  Главиница.  В  тази 
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връзка,  той  е  изпратил  молбата  си  ръкописно  написана,  дори  е 

посочил, че в 10,00 ч. е изпратил молбата, тъй като нали знаете, че е 

от значение това кога той е подал документи за освобождаване от 

длъжност, за да не влезе в противоречие със заеманата длъжност. Но 

ние вече бяхме завършили заседанието. 

Затова  предлагам  сега  решение   -   в  моята  папка  ще  го 

видите,   за  освобождаване  на  господин  Ерол  Емин  Али  и  за 

анулиране  на  издаденото  му  удостоверение,  като  предлагам 

допълнително да добавим към основанието, освен че е на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 6, да добавим във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1. Става 

въпрос и уточняваме, че е подадена оставка за това. 

И  разбира  се,  да  изпратим  писмо  до  ръководството  на 

партията, която го е представила, макар че те са уведомени, знаят 

това, тъй като той е избран от общинския съвет. Но независимо от 

това, такава ни е практиката. Ще ви моля да вземем това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Колеги, имате пред вас проекта на решение. 

Коментари? – Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е решение № 3086-МИ/НР. 

И колеги, който е съгласен да изпратим писмо със стандартен 

текст до политическата сила, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма. 

Приема се. 

Преминаваме към следваща точка  от дневния ред: 

4. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Първи  е  колегата  Георги  Баханов.  Заповядайте,  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

във вътрешната мрежа за заседанието на днешна дата има изготвено 

проекторешение от мен по повод постъпило искане с вх. № МИ-06-

137  от  16.02.2016  г.  от  кмета  на  община  Невестино,  област 

Кюстендил  инж.  Димитър  Стаменков,  който  прави  искане  да  му 

разрешим да се отвори помещение - клетка № 2 от общинския архив 

на  община  Невестино,  област  Кюстендил,  тъй  като  в  това 

помещение се съхраняват изборните книжа и материали от изборите 

за общински съветници и кметове през 2011 г., но там се съхраняват 

книжата и материалите и от президентските избори през октомври 

2011 г.  на същата дата – знаете,  че избори бяха две в едно. Това 

искане е във връзка с писмо № 56 от 8.02.2016 г. на отдел „Държавен 

архив“ – Кюстендил, за предаване на тези документи. 

И като втора точка в искането се посочва, че в помещение № 

5 от общинския архив се съхраняват книжа и материали от изборите 

за общински съветници и кметове през октомври - ноември 2015 г. И 

поради  това,  че  е  необходимо  прибирането  на  списъците  от 

проведените избори, молят да вземем решение за отваряне и на това 

помещение № 5. 

Уважаеми  колеги,  както  ви  казах,  имам  изготвено 

проекторешение. Можете да го видите. 

Едното  е  стандартното  по  отношение  на  отваряне  на 

помещението за предаване на държавен архив. А по отношение на 

втората  точка  съм  посочил  в  диспозитива,  че  отварянето  на 

помещението, това е № 5, което по втора точка от искането на кмета, 
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в  което  се  съхраняват  книжата  и  материалите  от  произведените 

избори  през  2015  г.,  за  прибиране  на  избирателните  списъци  и 

другите книжа, получени от ТЗ „ГРАО“, се извършва по реда на т. 32 

от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., в която точка, 

уважаеми колеги, е посочено в последното изречение на тази точка, 

че не е необходимо изрично решение на Централната избирателна 

комисия за отваряне на тези помещения. 

Моля  да  погледнете  проекта  и  ако  нямате  предложения за 

допълнения или изменения, уважаема госпожо председател2 да го 

поставите на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Колеги, имате ли коментари. – Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на решение моля 

да гласува? 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма. 

Това е решение № 3087-ПВР/МИ.

Следващ докладчик е колегата Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  докладвам  по  молба  на 

колежката  Бойкинова,  тъй  като  на  нея  й  се  налага  да  отсъства, 

проектът е в нейната папка. Ще ви помоля да я отворите, тъй като 

това  е  разпределено  на  нея  -   проект  на  решение за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Стара Загора. 

Получено е писмо с вх. № МИ-14-22 от 11 февруари 2016 г., 

от кмета на община Стара Загора, с молба да разрешим отварянето 

на помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от 

последните избори на 25 октомври и 1 ноември 2015 г. от местните 

избори и националния референдум, с цел да бъдат прибрани книжата 

и материалите от новия избор, който ще се произведе на 13 март 
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2016  г.   в.  с.  Козаревец,  община  Стара  Загора.  В  тази  връзка  е 

подготвен и проектът за решение за отваряне на помещението.

В  диспозитива  ще  добавя  в  първия  абзац,  че  понеже  сме 

записали само на 13 март 2016 г., да пишем и на 20 март 2016 г., за 

да е за първи и втори тур, за да няма евентуално проблем. Така че ви 

предлагам да вземем това решение. Това е като първа точка. 

Второто,  извън  проекта  за  решение,   на  което  искам  да 

обърна  внимание,  е,  че  вероятно  подобни искания за  отваряне  на 

помещения ще получим и от другите 17-18 общини, така че може би 

е редно да помислим за едно общо решение, с което да дадем право 

на всички, защото вероятно там ще се приберат и документите. Но 

да го помислим дали е редно така да бъде или да изчакаме от всички 

общини искания за отваряне. Но за сега това е проектът за решение. 

Ще ви помоля това да решим, другото остава просто за мислене. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Отварянето да стане не по-рано от деня 

на изборите. Винаги така сме го правили.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, ще го добавя,  вярно така беше. 

(Реплики.)

Да, ние сме писали точно на 13-ти да бъде отворено. Тук е 

посочена  точната  дата  за  отваряне,  като  добавя  и  на  20-ти,  при 

евентуален втори тур.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов за детайлния доклад. 

Моля колеги, запознайте се с проекта.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Вярно  е,  че  на  20  март  2016  г. 

сигурно ще бъде вторият тур, но дали е редно ние да казваме това? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Евентуален казвам

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Както и в деня на евентуалния втори 

тур. Но в деня на евентуалния втори тур.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова за направеното допълнение. 
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Докладчикът приема, виждам че няма възражения в залата по 

повод това предложение.

Колеги? - Заповядайте колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  мисля,  че  имахме   една  точка  в 

Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., в която казваме, че 

когато  в  помещението  се  съхраняват  книжа  и  материали  от 

предходни избори и няма възможност да бъдат съхранени в друго 

обособено  помещение,  Централната  избирателна  комисия дава 

разрешение  за  отваряне  на  това  помещение  и  за  поставянето  на 

книжата от новия избор в това помещение. И по-скоро дали да не 

препратим?  

Мисля, че не е и толкова спешно решението, тъй като тези 

избори тепърва  предстоят.  Нека  да  го  поогледаме  по-внимателно. 

Наистина  да  дадем  разрешение,  но  там  също  сме  записали,  че 

отварянето става в деня на избора и мисля, че сме посочили и час - 

не по-рано от еди-колко си часа.  Така че дали да не прецизираме 

решението и предвид това,  което каза колегата Христов,  вероятно 

ще  последват  и  други  искания,  като  това  можем  да  го  приемем 

конкретно, а за другите можем наистина едно принципно решение 

да приемем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, видяхте 

предложения ви проект на решение. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

ведно  с  допълнението  направено  в  залата,  по  отношение  на 

евентуален втори тур, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3088-МИ.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  - 

колегата Сюлейман. Заповядайте, господин Сюлейман.

18



МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-27 

от 12 февруари 2016 г., получено по електронната поща, към нас е 

отправено искане за отваряне на запечатано помещение в община – 

Рудозем, в което се съхраняват изборни книжа и материали. Същото 

писмо в оригинал е получено в Централната избирателна комисия на 

16 февруари 2016 г. 

Искането е да се отвори това запечатано помещение с цел в 

него  да  бъдат  прибрани  избирателните  списъци,  които  са 

предоставени в изпълнение на разпореждане от 9 ноември 2015 г. по 

административно дело № 274 по описа на Административен съд – 

гр. Смолян за 2015 г. 

В  тази  връзка  аз  проведох  разговор  с  главния  секретар  на 

община  Рудозем,  за  да  спестим  време  и  да  му  разясня  как  се 

осъществява  достъпът  до  запечатаните  помещения,  като  в 

настоящия  случай  не  е  необходимо  нарочно  решение   на 

Централната избирателна комисия. Разяснил съм тези задължения, 

които  имат  и  по т.  31  от  нашето  Решение  № 2662-МИ/НР от  18 

октомври 2015 г., а именно, че за всяко отваряне на помещението те 

трябва да съставят протокол в два екземпляра: по един за ОИК и за 

общинската  администрация;  да  се  посочи  основанието  за 

разпечатване;  органът,  който е разрешил това;  имената на лицата, 

които присъстват при разпечатването. Като копия от тези протоколи 

бъдат предоставени на Централната избирателна комисия.

Във  връзка  с  това,  аз  предлагам,  колеги,  това  искане  да 

остане за сведение, дори да не посочваме едно уведомително писмо, 

тъй като така сме се разбрали с господин Милен Вълчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега.

Предложението  на  колегата  е  да  остане  за  сведение  след 

действията, които той е предприел. Възражения? - Няма. Остава за 

сведение

Продължаваме със следваща точка от дневния ред, а именно: 
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5. Доклад за извършено нарушение на Изборния кодекс. 

Заповядайте, колега Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-

02-4 от 12.02.2016 г. Това е писмо от главния секретар на Народното 

събрание  във  връзка  с  връчване  на  актове  за  установени 

административни  нарушени  –  3  броя  актове,  на  господин  Волен 

Сидеров.  В  писмото  се  посочва,  че  ни  се  връщат  непредявени  и 

неподписани, тъй като не е бил намерен за връчване на тези актове. 

Доклада го  правя по молба на колегата  Бойкинова,  поради 

нейното отсъствие на днешното заседание.  Предложението, което тя 

има,  е  да  предадем  тези  актове  на  юристите  на  Централната 

избирателна комисия, за да отидат и да ги връчат на място в офиса 

на телевизията, където се излъчват предаванията и би могло да бъде 

там неговото присъствие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? (Реплики.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  приемам  предложението  на 

колегата  Цачев  със  следните  съображения.  Това,  че  господин 

Сидеров - ще употребя думата „злостно“ - не приема връчването на 

актове,  издадени  от  официални  органи,  в  конкретния  случай  на 

Централната избирателна комисия и в Народното събрание, където 

всички  знаем,  че  присъства,  защото  се  вижда  на  телевизионния 

екран, когато е в залата, както и на другите адреси, показва, че ние 

трябва да продължим докрай усилията си за връчване, само защото в 

него остава впечатлението,  а и в останалите граждани,  че нашите 

актове  са  ей  така,  хартийки  за  развяване,  и  че  това  лице  е 

безнаказано или по-скоро не отговаря за постъпките си, защото той е 

народен представител. Затова подкрепям докладчика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Мога  да  направя  и  предложение:  нашите 

юристи  на  адреса  на  другата  сграда  на  Народното  събрание  в 

подходящ  момент  да  се  опитат  те  да  връчат,  защото  наистина 
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предполагам, че не един път са се опитали от Народното събрание да 

го връчат и да не става прекалено от наша страна да искаме от тях да 

вършат нещо, което не е тяхно задължение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Първи беше господин Баханов, след това госпожа Нейкова.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  предлагам  да  се 

изпрати  на  съответната  общинска  администрация,  където  е 

домашният  адрес  на  лицето,  което  сме  посочили  в  акта  за 

нарушител.  Там  се  предполага,  че  лицето  примерно  може  да  се 

намери в подходящо време извън работно време, така че да направят 

усилия от общинската администрация по домашния адрес да връчат 

този акт. Пак с уговорката, ако не е правен такъв опит да се връчи по 

домашния адрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Колегата Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  предлагам  да  вземем  протоколно 

решение да укажем на главните ни юрисконсулти да връчат актовете 

лично,  не  чрез  други  органи,  независимо  на  кой  адрес  -  те  да 

преценят, в срока, в който трябва да бъдат връчени. Всички други 

указания можем да ги дадем и устно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Мисля,  че  вие  обединихте  всички  предложения,  които 

постъпиха в тази зала с указания към нашите юрисконсулти, къде – 

веднъж по месторабота, втори път могат да направят опит по адреса 

на лицето,  трети път – на друго място,  съгласно разпоредбите  на 

закона.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 
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Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова),  против  –  1  (Севинч 

Солакова).  

Предложението се приема. 

Колеги,  връщаме  към  предходна  точка  от  дневния  ред,  а 

именно: 

3.  Проекти  на  решения  относно  промени  в  състави  на 

ОИК – Главиница и ОИК – Тунджа.  

Думата има колегата Ивков.

Колега Ивков,  аз  ви обявих за отсъстващ по неуважителни 

причини и вие влязохте в залата, така че оттеглям това обявяване. 

Заповядайте,  господин Ивков

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Съжалявам,  за  закъснението.  Беше  на 

доклад на колегата Чаушев. Гледам, че преписката е обединена и е 

вече на мой доклад от вчера. Затова закъснях за заседанието, за да го 

подготвя,  защото  е  относно  назначаване  на  член  на  общинска 

избирателна комисия.

Докладвам  ви  преписка  с  входящи  номера:  МИ-15-151  от 

17.02.2016 г., МИ-15-151 от 17.02.2016 г., МИ-15-151 от 18.02.2016 г. 

и  МИ-15-151  от  4.02.2016  г.  Знаем  предисторията  –  дойде  с 

нередовни документи. Беше на доклад на колегата Чаушев. Двамата 

се свързахме със съответната политическа сила. Касае се за промяна 

в  състава  на  общинската  избирателна  комисия  –  Тунджа,  област 

Ямбол, където е  починал представителят на Реформаторския блок 

госпожа Салакова и на нейно място има вече редовно предложение с 

диплома, препис от дипломата и с декларация в оригинал, подадена 

от  оторизирано  лице  с  пълномощно,  приложено  отнапред  по 

преписката – при назначаването, което нямаме данни да е отменено, 

поради  което  ви  предлагам  решение,  с  което  да  установим 

предсрочното  прекратяване  на  пълномощията  на  член  на 

общинската избирателна комисия -  Гергана Димитрова Салакова – 

по наше решение, и Гергана Димитрова Саллакова – две „л“ по акт 

за смърт, и да назначим за член на общинската избирателна комисия 
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– Тунджа, област Ямбол, тогава посочения за резервен член Невена 

Митрова Спасова. 

Проектът за решение е в папка с мои инициали за днешното 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Колеги, моля, запознайте се с проекта. Имате ли коментари, 

предложения? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Така  докладвам,  защото  не  исках  да 

отнемам  време.  Онзи  ден  казахме.  Беше  предложена  преди  от 

председателя  на  общинската  избирателна  комисия,  а  сега  вече 

всичко е наред. Има предложение от оторизиран представител на КП 

„Реформаторски блок“ в община Тунджа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Колеги,  имате  ли  коментари?  –  Заповядайте,  господин 

Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Прави  ми  впечатление,  че  вече 

няколко  пъти  в  последните  дни  има  допълнителен  текст:  На 

назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Нямаме такава практика, тъй като, когато ги назначавахме, не 

им писахме, че трябва да се издаде. Това е задължение на ЦИК – да 

издаде.  За  анулирането  е  задължително  да  пишем.  По  Изборния 

кодекс пише, че сме длъжни да им издадем удостоверение и не е 

необходимо да има решение, докато за анулирането е необходимо, 

защото като отпадне, просто го обявяваме за недействително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

По  въпроса,  който  поставяте,  аз  напълно  ви  подкрепям, 

защото считам, че Централната избирателна комисия  не следва с 

диспозитивите на своите решения да се самозадължава да изпълни 

задължение,  което  й  е  вменено  със  закона.  Само  казвам,  че  в 
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промените, които сме правили в състави на ОИК до тук, има такъв 

текст и вероятно затова колегата Ивков го е въвел. 

Колеги,  ако  решим  от  днес  да  не  включваме  този  текст, 

оттук-насетне  практиката  ни  ще  бъде  такава.  Както  прецените. 

(Реплики.) 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3089-МИ/НР. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

6. Доклад по жалби и сигнали. 

Господин Баханов, имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

с вх. № МИ-10-17 от 17.02.2016 г. по електронното е постъпила до 

Централната  избирателна комисия  жалба  от  Олег Илиев Милев  – 

упълномощен  представител  на  БСП  за  изборите  в  с.  Хвостяне, 

община Гърмен. Жалбата е с едно изречение, че са подали жалба в 

общинската избирателна комисия, с вх. № 278 от 16 февруари 2016 

г. за нарушаване на  чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 2 от Изборния 

кодекс за  отстраняване от СИК в с.  Хвостяне на лицата Ибрахим 

Рифат Ахмед – брат на кандидата за кмет Сейхан Ахмедов, и Ферад 

Сейханов Ахмедов – син на кандидата. 

„Общинската  избирателна  комисия  с  решение  №  276 

отхвърли жалбата ни като неоснователна.“ 

Молят за  нашата намеса да бъдат спазени разпоредбите на 

Изборния кодекс. Няма изричен текст да бъде отменено решението 

на  общинската  избирателна  комисия,  но  така  както  е  записано, 
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уважаеми колеги, считам, че волята на жалбоподателя е била точно 

такава. 

Аз съм изготвил проект на решение относно жалбата. Само 

искам да ви уведомя, че има жалба до председателя на общинската 

избирателна комисия – Гърмен, която също е: „Моля да извършите 

проверка на основание  чл. 96 от Изборния кодекс във връзка с чл. 

66,  ал.  2  и да  бъдат  отстранени  от  СИК в  село  Хвостяне  лицата 

Ибрахим Ахмед -  брат  на  кандидата,  и  Ферад  Ахмедов  –  син на 

кандидата Сейхан Ахмедов. Разпоредбите на Избирателния кодекс 

ни дават основание, ако тези лица не бъдат отстранени да считаме, 

че изборите на 13.03.2016 г. в Хвостяне ще бъдат опорочени.“ 

Приложено е и решение № 276 от 16.02.2016 г. на общинска 

избирателна  комисия  –  Гърмен,  която  се  е  произнесла,  като  е 

решила,  че  отхвърля  жалбата  на  Олег  Милев,  председател  на 

общински съвет на БСП – Гърмен, като неоснователна. 

Мотивите на колегите са, че след като са направили справка 

на назначените членове на СИК, са констатирали, че не са налице 

условията за несъвместимост по чл. 66, ал. 2 от Избирателния кодекс 

във връзка  с  чл.  96.  Публикувано е  решението на  16.02.2016 г.  в 

18,36 ч. Това е с оглед пълнота на доклада. 

Приложено е колеги  - само ви обръщам внимание, то мисля, 

че е качено и във вътрешната мрежа - пълномощно от председателя 

на  Националния  съвет  на  Българска  социалистическа  партия, 

господин Михаил Миков, с изх. № 23 от 27 януари 2016 г. в полза на 

лицето Олег Илиев Милев. Само обръщам внимание - може да го 

погледнете, че аз поне не видях, че има право да обжалва решението 

на  общинска  избирателна  комисия,  но  колеги,  не  е  приложена 

втората страница, където предполагам, че е и подписът на господин 

Миков. 

Свързах  се  по  телефона  сутринта  със  секретаря  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Гърмен,  и  помолих  по  най-

бързия начин да ни изпратят и втората страница. Предполагам, че е в 

цялост,  тъй  като  това  е  било  пълномощното  за  назначаване  на 
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членовете на СИК. Като гледам, има голям обем от права в полза на 

упълномощеното  лице.  Така  че  съм  приел,  че  е  и  надлежно 

упълномощен да обжалва.

Моля да погледнете проекта за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, моля запознайте се. 

Имате  ли  коментари?  Предложения?  -  Госпожа  Сидерова, 

заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  имам  само  едно  питане:  колко 

представители  в  комисията  са предложени от  политическа партия 

„ГЕРБ“? Дали има данни?

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Не  съм го  изследвал  този въпрос,  но 

считам, че са спазили след като няма жалба от другите политически 

сили,  не  сме  сезирани  и  не  е  сезирана  общинската  избирателна 

комисия. Считам, че е спазено съотношението между политическите 

сили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  други? – Няма.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

Гласували  11  членове на ЦИК:  за – 8 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев),  против  –  3 

(Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова, Ивайло Ивков).  

Колеги, това е Решение № 3090-МИ.

Заповядайте, за отрицателен вот.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах против, защото макар и да 

няма формално законово нарушение, от политическа гледна точка е 

нарушена  всякаква  етика.  Двамата  членове  на  СИК,  които  са 

предложени  от  една  политическа  партия,  да  са  в  много  близки 

роднински връзки с кандидата на тази политическа партия за кмет на 

селото, което считам, че е недопустимо и затова исках да го кажа на 

микрофон.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова.

Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Доколкото  формално  е  правилно 

предложеното решение на докладчика и аз нямам някакви сериозни 

основания да гласувам против, но все пак гласувах против, тъй като 

убеждението ми е, че тук имаме аргумент за по-силното основание 

от  хипотезата  на  чл.  66,  ал.  1  и  трябва  по-разширително  да  се 

тълкува с оглед волята на законодателя и смисъла на закона. Нямаме 

такава  практика,  така  че  не  докладчикът  е  допуснал  грешка  в 

решението,  но аз просто отстоявам тези принципи,  независимо за 

какво става въпрос и за коя политическа сила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

7. Искания за изплащания на възнаграждения от ОИК.

Първа е госпожа Ганчева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което 

е  към  вх.  № МИ-15-79  от  17  февруари  2016  г.  Това  е  искане  за 

изплащане на възнаграждения от общинска избирателна комисия – 

гр.  Самоков.  Било  е  на  доклад  на  колегата  Грозева.  Съответно 

колегата  правилно  е  докладвала  исканията  за  изплащане  на 

възнаграждения за дежурства и заседания, но явно е допусната при 

изготвяне  на  писмото  и  на  придружителната  справка  техническа 

грешка  за  дежурството,  което  е  било  проведено  на  29  декември 

2015 г. и на наше заседание било одобрено дежурство съответно за 

председател и секретар. Вместо това одобреното обаче е изписано, 

че е за председател, секретар и един член. 

Моля ви да одобрим такава корекция и да бъде изпратена с 

оглед  да  се  изплати  възнаграждението,  което  е  поискано  от 

общинска избирателна комисия – Самоков.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  има  ли  някой  възражения 

срещу предложението да одобрим исканото възнаграждение?  -  Не 

виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Севинч  Солакова,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващият е колегата Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-254 

от  17  февруари  2016  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило  искане  от  ОИК  –  Попово,  за  изплащане  на 

възнаграждения  на  членовете  на  ОИК  –  Попово,  за  дадено 

дежурство на 11 февруари 2016 г. и за проведено заседание на 12 

февруари 2016 г. 

На 11 февруари 2016 г., както докладвах, е дадено дежурство. 

То е на основание раздел II, т. 12, буква „а“ от Решение № 2901-МИ 

от 5.11.2015 г.  на Централната избирателна комисия, като на това 

дежурство са подготвени материали за провеждането на заседание 

на ОИК - Попово. Дежурството е дадено от председателя, секретаря 

и един член на комисията. 

Следващо  искане,  както  докладвах  в  началото,  е  за 

изплащането  на  възнаграждение  за  проведеното  заседание  на  12 

февруари 2016 г. Това заседание е проведено на основание раздел I, 

т.  1,  буква  „в“  от  Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.  на 

Централната  избирателна комисия,  като на това заседание е  взето 

решение за  предсрочно прекратяване правомощията на кмет на с. 

Баба Тонка, община Попово, в случаите на чл. 42, ал.3, във връзка с 

член от ЗМСМА. Приложени са също така и решение № 362 от 12 

февруари 2016 г., както и протоколът за проведеното заседание.  
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Във връзка с това аз предлагам да одобрим изплащането на 

възнагражденията за даденото дежурство на 11 февруари 2016 г. и за 

проведеното  заседание  на  12  февруари  2016  г.  на  членовете  на 

ОИК – Попово. Само да допълня, че на заседанието на 12 февруари 

2016 г.  са  присъствали  всички  членове  на  комисията,  а  както 

докладвах,  дежурството е дадено от председател, секретар и член. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Коментари? - Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  -  колегата  Цачев. 

Заповядайте,  господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е от общинска 

избирателна  комисия  –  Гулянци,  искане,  вх.  №  МИ-15-22-72  от 

17.02.2016 г.  във връзка с  одобрени възнаграждения за проведени 

заседания на комисията на 9, 10, 13 ноември 2015 г., както и на 8 

декември 2015 г.,  като в писмото се уточнява,  че за  дежурството, 

което е дадено на 10 ноември 2015 г., погрешно е посочено, че едно 

от лицата, които са присъствали на това заседание, е посочено като 

член,  а  всъщност става  дума за  секретаря  на комисията.  Предвид 

това  правя  предложение  да  бъде  извършена  корекция  в  така 

допуснатата грешка,  която е допусната във връзка  с  документите, 

които  са  ни  изпратени  тогава,  корекцията  да  бъде  направена  и 

справката да бъде изпратена, за да може да бъде изплатено точно 

възнаграждението на секретаря на комисията на ОИК – Гулянци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Коментари? - Не виждам.

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане с вх. № МИ-15-240 от общинската избирателна комисия  – 

Сливница, за изплащане на едно заседание за определяне на членове 

на  ОИК,  които  да  присъстват  при  прибирането  на  списъците,  на 

основание  Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.,  т.  32, 

изречение  първо.  Заседанието  е  проведено  на  8  февруари  2016 г. 

Присъствали  са  всички  членове  на  комисията,  председател, 

заместник-председател и секретар. Да се изплати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Госпожа Грозева е следващият докладчик.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

с вх. № МИ-15-255 от 17 февруари 2016 г. е постъпило искане от 

ОИК – Борован, за изплащане на възнаграждения за проведени две 

заседания. 

Заседание  на  28  януари  2016  г.  На  заседанието  са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и петима 

членове. На въпросното заседание са взели решение за предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник. 

30



На заседание на 5 февруари 2016 г. отново в същия състав - 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  петима  членове, 

комисията се е събрала и е обявила следващия в листата за избран, 

поради  което  ви  предлагам  да  одобрим  изплащането  за 

възнаграждения  за  двете  заседания  на  посочените  лица.  Като 

основание сме посочили наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., 

във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Коментари, колеги? – Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Баханов, 

заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-15-261 от 18.02.2016 г. е 

постъпило  по  електронната  поща  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  от  председателя  на  общинската  избирателна 

комисия  –  гр.  Гоце  Делчев.  Искането  е  за  изплащане  на   едно 

дежурство  на  председателя,  секретаря  и  член  на  общинска 

избирателна комисия – Гоце Делчев. Същото е проведено във връзка 

с  т.  26  от  Решение  №  2662-МИ/НР  от  18  октомври  2015  г., за 

прибиране  на  избирателни списъци  и  другите  книжа от  местните 

избори  и  националния  референдум,  получени  от  ТЗ  „ГРАО“. 

Съставен  е  протокол  между  ТЗ  „ГРАО“  и  ОИК  –  Гоце  Делчев, 

приложени са по електронната поща копия от същите. Протоколът е 

на  3.02.2016  г.,  с  което  комисия  от  трима  човека  от  общината  и 

тримата преди малко посочени от мен представители на ОИК – Гоце 

Делчев, са прибрали изборните книжа, избирателни списъци от 42 

броя секционни избирателни комисии от изборите, получени от ТЗ 
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„ГРАО“.  Посочено  е  в  писмото,  че  оригиналите  ще  пристигнат  в 

ЦИК до края на седмицата, така че предлагам да вземем решение за 

изплащане на възнаграждение за проведено едно дежурство на 3 .

02.2016  г.  и  да  заплатим  за  това  дежурство  на  председателя, 

секретаря и един член на общинска избирателна комисия – гр. Гоце 

Делчев, съгласно наше Решение № 2901 и №2902 от 5.11.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

И следващ докладчик по тази точка е колегата Чаушев. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх.  № МИ-15-195 от 11.2.2016 г.  сме 

получили искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  общинската 

избирателна  комисия  –  Лозница,  за  проведено  заседание  на 

4.02.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател и осем членове, на което на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 

от  Изборния кодекс са  направили предложение –  уведомление до 

Централната избирателна комисия за насрочване на нов избор в село 

Каменар,  община  Лозница.  Поради  което  аз  предлагам  да  им  се 

изплати това възнаграждение за това заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Докладите по постановленията ще ги направим следващата 

седмица.

Продължаваме със следваща точка от древния ред: 

9. Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо, което днеска е получено с вх. № МИ-06-144 от 18 февруари 

2016 г.  от секретаря  на  община Гърмен.  Приложено ни изпращат 

като прикачени файлове искания до печатницата на БНБ, с копие до 

Централната избирателна комисия. Две искания са направени – за 

новия избор в кметство Хвостяне, и за частичния избор в кметство 

Крушево. И двата избора са насрочени на 13 март 2016 г. 

Искането  е  във  връзка  с  отпечатване  на  бюлетините  и 

изборни  книжа.  За  изборните  книжа  са  посочени  в  позиция  2  – 

отделни приложения, съобразно номерацията на изборните книжа, 

одобрени с решение на Централната избирателна комисия. 

Те ни изпращат тези искания с молба да ги погледнем и ако 

има някакви пропуски или несъответствия, да ги уведомим. Считам, 

че  в  тази  част  общинските  администрации  са  компетентни  да 

преценят  с  кое  и  с  кои  документи  като  формуляри  ще  снабдят 

общинските избирателни комисии и за кои ще направят искане за 

отпечатване в печатница, без да има задължение да е Печатницата на 

БНБ, няма и пречка за това. Още повече, че Печатницата на БНБ има 

готовност  да  отпечата  всички необходими формуляри на  изборни 

книжа  като  протоколи  на  общински  и  на  секционни избирателни 

комисии, чернови и други. 

Въпреки това аз проверих какво са посочили по позиция 2, 

защото  позиция  1  в  исканията  са  бюлетините.  Посочили  са 

протоколи,  чернови,  извлечение  от  протоколи  и  други  на 
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избирателните комисии. Тъй като няма извлечение на протоколи, без 

да  считаме,  че  това  е  намеса  в  работата  на  общинската 

администрация,  бихме  могли  да  посочим,  че  задължение  на 

общинската администрация е да осигури с оглед на организационно-

техническата подготовка и тяхната компетентност в тази част при 

организирането  и  произвеждането  на  изборите.  Преценката  на 

общинската  администрация  е  самостоятелна,  но  тя  следва  да  има 

грижата  да  обезпечи  общинските  и  секционните  избирателни 

комисии с необходимите формуляри. 

От  посочените  няма  пречка  те  да  бъдат  възложени  на 

Печатницата  на  БНБ.  Стои  въпросът  за  преценката  относно 

формулярите  за  втория  тур.  Да  обърнем  внимание,  че  датата  на 

втория  тур  ще  бъде  определена  с  решение  на  общинската 

избирателна комисия. 

Ако сте отворили исканията, може би ви прави впечатление, 

че протоколите за предаване и приемане на избирателния списък – 

приложение № 75, протоколът за предаване и приемане на изборни 

книжа на секционните избирателни комисии, те са предвидили да 

бъдат възложени на печатницата.

Доколкото  имах  разговор  с  председателя  на  общинската 

избирателна  комисия  –  Петрич,  се  оказа,  че  някои  общински 

администрации  и  областни  администрации  на  общите  избори  са 

били осигурили такива протоколи на индигирана хартия, отпечатани 

от печатница, без да предоставят два екземпляра, за да не се налага 

два пъти да преписват. Лично за мен е излишно да бъдат отпечатани 

на индигирана хартия, но пак казвам, това е преценка на общинската 

администрация. Но ако и вие не възразявате, бих могла да включа и 

това  изречение,  че  за  приложения  №  75  и  №  77  няма  законово 

изискване  те  да  бъдат  отпечатани  в  печатница.  Преценката  е  по 

целесъобразност и следва да бъде извършена от кмета на общината и 

общинската администрация. (Реплики.)
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Следващият  въпрос,  който  поставя  госпожа  Русева,  е  във 

връзка с ползването на печати на секционни избирателни комисии от 

изборите – неизползвани печати,  които са  останали в общинската 

администрация.  Централната  избирателна  комисия  винаги  е 

изразявала  становище,  че  неизползвани  печати  могат  да  бъдат 

използвани, без да се налага нейно изрично решение или разрешение 

в този смисъл. И така ще отговоря в тази част на въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  тъй  като  и  аз 

имах  подобно  запитване  от  секретаря  на  община  Димово,  където 

също  имат  насрочени  избори,  ви  предлагам  да  направим  едно 

съобщение,  което  да  качим  за  ползването  на  печатите,  или  едно 

писмо.

ОБАЖДАТ СЕ: По-добре писмо. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Добре, писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  и  двете  постъпили 

предложения. 

Първо отговора до госпожа Русева и второ -  едно писмо с 

такъв текст на ОИК, на които се произвеждат нови или частични 

избори, с копие до кметовете на общини. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-03-

2  от  16  февруари  2016  г.  -  писмо  от  главния  секретар  на 

администрацията  на  Министерския  съвет.  Публикувано  е  във 
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вътрешната мрежа. То е разпределено и на госпожа Манолова, тъй 

като касае задължение на администрациите във връзка с изменения в 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в чл. 87, ал. 11, която 

алинея  предвижда  в  случаите,  в  които  има  постъпило  искане  за 

извършване  на  административна  услуга,  за  която  е  необходим 

документ от органите по приходите, с тези документи, например, за 

липса  или  наличие  на  данъчно  задължение,  да  се  набавят  по 

служебен път без да се изискват от заявителя на административната 

услуга. 

Приложено е писмо от Националната агенция за приходите 

до администрацията на Министерския съвет и копие от това писмо е 

препратено  до  отделни  органи,  в  случая  и  до  Централната 

избирателна комисия. 

За  сведение  ви  го  докладвам.  Да  се  предостави  копие  в 

счетоводството, за да може да се има предвид, ако стане нужда. 

Докладвам  ви  за  сведение  постъпили  писма  във  връзка  с 

наши напомнителни писма до общинските администрации с оглед 

задълженията  на  кметовете  на  общини  да  осигурят  условия  на 

общинските избирателни комисии. Тази информация се обобщава, 

тя  се  намира  във  вътрешна  мрежа  –  „Заседание“  с  днешна  дата. 

Актуализира  се  справката,  нанасят  се  получените  отговори, 

обобщава  се  и  накрая  ще  бъде  докладвано  като  една  обобщена 

справка,  да  не  губя  времето  да  докладвам  входящите  номера. 

Госпожа  Манолова  има  грижата  да  обезпечи  актуализирането  на 

справката своевременно. 

Колеги, докладвам ви само за сведение. Мисля че трябва да е 

публикувана във вътрешна мрежа и папка „Покани за  семинари“. 

Такива  са  постъпили  отново  в  деловодството  на  Централната 

избирателна  комисия  след  предишното  заседание.  Моля  да  се 

запознаете, за да може да се заявят желаещите за участие. Госпожа 
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Манолова ще направи предложение при необходимост за участие на 

колеги от администрацията.

Докладвам  ви  едно  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-306  от  10 

февруари 2016 г.  Едно писмо по електронната поща във връзка с 

извършван одит на годишния финансов отчет на „Фокус - Нунти“ 

ООД.  Те ни изпращат  писмо и са  ни приложили един формуляр, 

който да бъде попълнен от Централната избирателна комисия: дали 

има  задължения  или  няма  задължения,  или  има  вземания  към 31 

декември 2015 г. от или към „Фокус- Нунти“ ООД. 

Колеги,  такова  писмо  ние  получихме  и  миналата  година, 

отговорихме тогава на „Фокус-Нунти“, но и тогава стоеше въпросът, 

свързан  с  наше  задължение  по  закон  да  предоставяме  такава 

информация  с  оглед  на  договори,  които  имаме  сключени  с 

определени лица, а получаваме ето в случая от „Фокус-Нунти“ ООД. 

Не се сещам сега за други случаи. 

Помолих  за  съдействие  госпожа  Манолова  и  госпожа 

Грозданова.  Не  открихме  законово  задължение  за  Централната 

избирателна  комисия  да  предостави  такава  информация.  От 

направената  справка  в  счетоводството  се  вижда,  че  сме  имали 

сключен договор с „Фокус -Нунти“ ООД. Била е издадена фактура 

на  26.10.2015  г.  и  задължението  е  платено   -  нямаме  нито 

задължения, нито вземания към „Фокус- Нунти“ ООД. 

На този етап аз ви го предлагам за сведение, тъй като считам, 

че не сме задължени по закон да отговорим на лицето за липса или 

наличие на задължение или вземане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? - Остава за сведение.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка. 

Заповядайте госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писма с вх. № 

МИ-15-215 от 17 февруари 2016 от общинската избирателна комисия 
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–  Елин  Пелин;  с  вх.  №  МИ-15-259  от  17  февруари  2016  г.  от 

общинска избирателна комисия – Гърмен; вх. № МИ-15-206 от 17 

февруари 2016 г. общинската избирателна комисия – Аксаково.

С  тези  писма  общинските  избирателни  комисии  са  ни 

изпратили  списък  с  регистрираните  кандидати  за  кметове  в 

частичните избори, с цел изпращане на списъка в Министерството 

на  правосъдието  за  извършване  на  проверката,  съгласно  наше 

Решение № 2000. Тези писма ви ги докладвам за сведение.

В тази връзка ви докладвам за последващо одобрение писмо 

до  госпожа Екатерина  Захариева  –  министър  на  правосъдието,  от 

вчерашната  дата  с  № МИ-04-5,  с  което  сме  изпратили списък  на 

кандидатите  за  кметове  в  частични  избори  с  молба  да  ни  бъдат 

предоставени справки за съдимост на лицата, които са регистрирани 

като  кандидати,  на  основание  Наредба  №  8  за  функциите  и 

организацията на дейността на бюрата за съдимост. Така че ви моля 

да одобрим това писмо. 

Също така във връзка с проверката на кандидатите за кметове 

в частичните избори ви докладвам писмо с изх. № МИ-00-24 от 17 

февруари 2016 г.  до изпълнителния директор на “Информационно 

обслужване“  АД.  Изпратен  е  списъкът  на  кандидатите  за 

извършване на проверка относно действителност на регистрацията, 

съгласно чл. 413 от Изборния кодекс и т. 5 от наше Решение № 2000. 

Също така писмо с изх. № МИ-04-03-4 от 17 февруари 2016 г. 

до Главна дирекция „ГРАО“, където също сме изпратили списъка на 

регистрираните  кандидати  за  извършване  на  проверка,  относно 

наличие на пасивно избирателно право. 

Колеги,  моля  ви  за  последващо  одобрение  на  писмата, 

изходящите номера на които посочих.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам.
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Който е съгласен последващо да одобрим, моля да гласува. 

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

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

Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова),  против – 2 (Йорданка Ганчева, Георги 

Баханов).  

Предложението се приема. 

Продължете с други доклади, колега. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо вх. № МИ-00-23 от 

17 февруари 2016 г. по електронната поща сме получили писмо от 

“Информационно обслужване“ АД във връзка с наше писмо, изх. № 

МИ-00-16 от 11 февруари 2016 г., относно извършване на проверка 

на кандидатите за кметове, регистрирани за участие в новите избори 

на  13  март  2016  г.,  относно  действителност  на  регистрацията. 

Всички  кандидати  отговарят  на  необходимите  изисквания  и  въз 

основа на това писмо - информацията, че отговарят на изискванията, 

е  посочено  и  в  нашето  писмо,  с  което  уведомихме  съответните 

общински избирателни комисии за извършените проверки относно 

регистрацията на кандидатите в новите избори. В момента не мога 

да посоча неговия изходящ номер, но мисля, че е от вчерашна дата. 

В  предходния  ден  имаме  протоколно  решение  да  бъде  изпратено 

такова  писмо,  след  като  набавим  съответната  информация  от  ГД 

„ГРАО“,  „Информационно обслужване“  АД и  Министерството  на 

правосъдието. 

За сведение. 

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  МИ-15-253  от  17  февруари 

2016 г.  от  общинската  избирателна  комисия  –  Мизия,  с  което  ни 

информира,  че  регистрите  на  ОИК  са  попълнени.  Това  са 

публичните регистри. 

Тези писма, които ви докладвах, са в папка с моите инициали, 

мисля в pdf формат.  
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И  още  едно  писмо,  което  е  с  вх.  №  ЦИК-07-109  от 

18 февруари 2016 г.  Качено е в папка с моите инициали току-що. 

Това е финалната програма за посещението в Швейцария, изпратена 

на български и на английски език.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Позволете ми в 

тази  връзка  -  аз  съм  го  насочила  към  вас  колега  Нейкова,  и  вас 

колега  Баханов,  за  да  можете  да  се  запознаете,  но  реших  да  се 

публикува във вътрешната мрежа и за да бъдем всички членове на 

Централната избирателна комисия запознати с тази програма. 

Имате ли още доклади? - Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Взимам повод от програмата, която 

е публикувана за Швейцария. Госпожо председател, добре е всички 

членове  да  бъдем  запознавани  своевременно.  Така  би  следвало  и 

беше  добре  да  бъде  и  с  доклада,  който  колегата  от  Централната 

избирателна комисия ще изнесе на 19 февруари 2016 г., тъй като аз 

лично,  след  като  се  запознах  мисля,  че  има  неща,  които  не  би 

следвало  да  бъдат  като  мнение  на  Централната  избирателна 

комисия, тъй като най-малкото не са обсъждани. 

Така че с програмата за Швейцария не знам дали е толкова 

важно да се запознаем,  но предвид,  че след като тръгна колегата, 

тогава  вие докладвахте  този доклад,  който ще бъде изнесен утре, 

мисля, че това е по-важното: когато ЦИК излиза с някакво мнение, 

все  пак  ние  да  бъдем  уведомени  предварително  и  да  сме  взели 

отношение за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Напълно  се 

солидаризирам  с  вашето  изказване,  госпожо  Ганчева.  Докладът  е 

публикувам тогава, когато е изготвен. (Реплики.)

Продължаваме със следващи доклади. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, номерът на проекта е 7230. 

Това  е  писмото,  което  съм изготвила  до  Инспекцията  по  труда в 

Русе,  по повод изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-04-3 
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от  12  февруари  2016  г.,  който  ви  докладвах  за  сведение  в 

предходното заседание. 

Ставаше  дума,  че  главен  счетоводител  в  училище  е  и 

заместник-председател на общинска избирателна комисия – Сливо 

поле.  По  повод  това  синдикални  организации  в  училището  са 

изпратили  този  сигнал  до  Инспекцията  по  труда,  която  ни  го  е 

препратила по компетентност и според подателите на сигнала има 

нарушение на чл. 83, ал. 3 от Изборния кодекс. Този текст урежда 

получаването  на  месечното  възнаграждение  на  членовете  на 

общински избирателни комисии  - от назначаването до 7 дни след 

обявяване на изборните резултати. 

Ще  ви  помоля  да  се  запознаете  с  проекта  на  отговор  под 

формата на писмо. Аз ви предлагам да бъде с писмо, а не с решение, 

защото в случая, първо,  ние не извършваме контрол на трудовото и 

осигурителното законодателство,  а  все пак,  като сме се запознали 

със сигнала, аз считам, че няма основание да се приеме, че е налице 

нарушение на чл. 83, ал. 3. 

Още повече с наши предходни писма по време на изборите 

през  октомври 2015  г.  сме  изпращали такива  указания  до  всички 

общински избирателни комисии, че правото на ползване на отпуск 

по  чл.  84  от  Изборния  кодекс,  е  преценка  на  членовете  на 

общинската избирателна комисия и е въпрос, който следва да бъде 

уреден със съответния работодател или орган по назначаване и не 

съществува задължение за членовете на ОИК да излязат в отпуск, 

ако  това  не  съставлява  пречка  за  изпълнение  на  трудовите  им 

задължения  при  условия,  че  изпълняват  и  своите  функции  като 

членове на ОИК. Още повече всички сме запознати, че заседанията 

на  общинските  избирателни  комисии в  повечето  случаи  са  извън 

работното време на държавната администрация. 

Това е до Инспекцията по труда в Русе, защото те са ни го 

препратили. Ако прецените, може да бъде в копие до подателя на 

сигнала. (Реплики.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен с така изготвения отговор, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  -  колегата  Цачев. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЕП-05-1 от 15 февруари 2016 г. от областния управител на област 

София. По молба на колегата Бойкинова го докладвам. 

Това писмо касае - двукратно мисля, че го обсъждахме, едно 

писмо  от  Комисията  за  защита  на  личните  данни,  в  което  те  ни 

уведомяват,  че  е  образувано  производство,  тъй  като  комисията  е 

сезирана  с  жалба  във  връзка  със  злоупотреба  на  лични  данни на 

лице,  във  връзка  с  което  пък  тя  е  вписана  като  застъпник  на 

политическа партия, без да е дала съгласието си за това.

Във  връзка  с  това  производство  Комисията  за  защита  на 

личните данни искаше от нас да извършим необходимото, за да бъде 

отворено  запечатано  помещение,  в  което  се  съдържат  регистри, 

приложения за регистрация на застъпници, заявления, пълномощни 

и  други  документи  във  връзка  с  регистрацията  на  застъпници  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България. 

Ние бяхме изпратили писмо един път до кмета на Столична 

община,  втори  път  до  областния  управител  на  област  София.  В 

крайна  сметка  това  писмо  удостоверява  и  ни  уведомява,  че 

необходимите  документи  като  доказателство  във  връзка  с 

производството са предадени на Комисията  за  защита на личните 

данни. 
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Докладвам го за сведение. Случаят по отношение на нас за 

отваряне на помещението е приключен.

Друго,  което  имам  да  докладвам:  вх.  №  МИ-06-140  от 

17.02.2016 г.  -  писмо от  кмета  на  община –  Никопол,  с  което ни 

уведомява за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа  и  материали.  Към  писмото  са  приложени  заповедта  за 

определяне на комисията от длъжностни лица, както и приложено е 

решение на общинската избирателна комисия за членове, които да 

присъстват на отварянето на помещението и съставеният протокол 

при отваряне на помещението на 11 февруари 2016 г., както и целта, 

с която то е отворено, а именно поставяне на избирателните списъци 

от местните избори след извършената проверка от „ГРАО“. 

Подобно  е  и  писмото,  което  сме  получили  в  ЦИК  с  вх. 

№ МИ-15-247  от  16  февруари  2016  г.  Това  писмо  е  получено  от 

кмета  на  община  Радомир.  Всъщност  писмото  е  изпратено  по 

имейла от ОИК – Радомир, но към него е приложена заповедта на 

кмета за определяне на комисията от длъжностни лица за отваряне 

на помещенията,  два протокола за получаване на печати,  приемо-

предавателна  разписка  и  протокол  за  отваряне  на  помещение,  в 

което се съхраняват изборни книжа. Тези документи са изпратени 

във връзка с указанията, които сме дали в Решение № 2662-МИ/НР 

от  18  октомври  2015  г. на  ЦИК  и  тези  двете  ги  докладвам  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с един общ доклад 

ви докладвам вх. № МИ-15-239 и вх. № МИ-06-100 от 12 декември 

2015  г.  Пристигнали  са  от  общинска  избирателна  комисия  – 

Сливница,   и  от  община  Ботевград  копия  от  протоколите  и  от 
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заповедта на кметовете за отваряне на помещенията и определяне на 

членовете  на  комисията  по  чл.  445,  ал.  7  от  Изборния  кодекс  за 

прибиране на избирателните списъци.

Следващият доклад също е за сведение. 

От Районната  прокуратура – Царево, са открили, че относно 

едното от лицата, за които сме изпратили сигнал, според тях трябва 

да  се  изпрати  преписката  на  община  Приморско,  тъй  като  там  е 

постоянният адрес на лицето, макар че всъщност престъплението е 

извършено по настоящ адрес, т.е. евентуалното престъпление трябва 

да се изследва. 

Също  за  сведение.  Преписката  е  с  вх.  № МИ-09-70  от  17 

февруари 2016 г. 

И следващата партида писма до Районни прокуратури е във 

връзка с проверката за гласуване в нарушение на Изборния кодекс 

при изборите за  общински съветници и кметове,  като започвам с 

уговорката, че след областите Хасково и Търговище, ще започнем и 

с втори тур. Засега само за първия тур изпращахме писма.

Област Хасково: 

Изпращаме писмо до Районна прокуратура – Димитровград, 

сигнал  по  отношение  на  шест  лица.  Комплектувани  са  по  вече 

описания начин с писмото на ГД „ГРАО“, списъка към това писмо и 

извлеченията от съответните избирателни списъци.

До Районна прокуратура – Хасково, сигнал за 11 лица.

До Районна прокуратура – Харманли, сигнал по отношение 

на 6 лица 

И  до  Районна  прокуратура  –  Свиленград,  сигнал  по 

отношение на едно лице.

До Районна прокуратура – Тополовград, също сигналът е по 

отношение на едно лице. 

Всички са гласували в нарушение на Изборния кодекс. Това е 

за Хасково.
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Област Търговище:

До Районна прокуратура - Омуртаг, сигнал по отношение на 

тринадесет лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс.

До Районна прокуратура – Попово, сигнал по отношение на 

17 лица.

И  до  Районна  прокуратура  –Търговище,  сигналът  е  по 

отношение на 17 лица. Това произтича от по-големия съдебен район 

на Районната прокуратура.

На следващо място -  относно област Стара Загора. 

Сигналите  са  до  Районна  прокуратура  -  Гълъбово,  по 

отношение за 3 лица. 

До Районна прокуратура – Чирпан, сигналът е по отношение 

на 17 лица.

До Районна прокуратура – Раднево, сигналът е по отношение 

на 26 лица.

До Районна прокуратура – Казанлък, сигнал по отношение на 

14 лица. 

И  до  Районна  прокуратура  -  Стара  Загора,  сигналът  е  по 

отношение на 62 лица.

Това са за днес изготвените писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така изготвените писма.

Който е съгласен, моля да гласува.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  имам  още  едно  писмо,  което 

трябва  да  ви  докладвам.  Доклад,  който  е  наречен  жалба,  но 
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предлагам да бъде отговорено с  писмо. Да го докладвам ли сега? – 

Да. 

Постъпило е по същество искане от лице, което е обявено за 

избрано за общински съветник в общинския съвет – Ямбол, с което 

лицето  иска  да  задължим  общинската  избирателна  комисия  да 

публикува  своите  протоколи  в  тридневния  срок  по  чл.  86  от 

Изборния кодекс. 

Става дума за протокол, който е по повод заседание по реда 

на  чл.  30,  ал.  4,  т.  2  от  ЗМСМА.  Няма  специални  разпоредби  в 

ЗМСМА,  но  и  в  чл.  86  няма  тридневен  срок  за   публикуване  на 

интернет страницата на протокола. 

Свързах  се  с  председателя  на  общинската  избирателна 

комисия.  Протоколът ще бъде публикуван днес.  Те се  събират на 

следващо заседание по реда на чл. 34, ал. 6, във връзка с ал. 4, т. 2. В 

протокола няма взимани решения, но се налага той да бъде подписан 

и  съгласуван  с  всички  членове  на  комисията,  които  са  взимали 

отношение,  доколкото  става  дума  за  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията  на това лице, което се жалва, по повод на това, че 

същото е осъждано. Вярно е, че изпитателният срок е изтекъл, но то 

не е реабилитирано по право, тъй като престъплението е тежко и то 

преди  това  два  пъти  е  било  реабилитирано  по  право.  Комисията 

предстои да заседава. 

Писмото е в смисъл, че уведомяваме, че няма задължителен 

тридневен срок за  публикуване на протоколи от заседанията  и че 

протоколът  от  заседанието  на  ОИК  ще  се  публикува  след 

изготвянето  му  и  след  подписване  от  председателя  и  секретаря. 

Имам уверение, че това ще е днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, запознайте се с отговора и с текста.

Имате ли коментари, предложения? – Не виждам. 

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

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  - 

заповядайте, господин Баханов.

 ГЕОРГИ БАХАНОВ: И аз като колегата Сидерова имам едно 

писмо за сведение, уважаеми колеги. 

С  вх.  №  МИ-06-124  от  16.02.2016  г.  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо,  подписано  от  кмета  на 

община  Гърмен,  подпечатано  с  печата,  с  което  ни  е  приложено: 

протокол, заповед № 49 от 9.02.2016 г. и протокол за отваряне на 

помещението, където се съхраняват изборните книжа и материали с 

цел прибиране избирателни списъци и другите книжа, получени от 

ТЗ „ГРАО“. Това е извършено на 9.02.2016 г.  в 10,00 ч.  от трима 

представители  на  ОИК  и  представители  на  общинската 

администрация, както казах и заповед на кмета на община Гърмен, с 

която  са  определени  лицата,  представители  на  общинска 

администрация, участници в комисията. 

Това предлагам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Заповядайте колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да докладвам и аз едно писмо в същия 

дух.

С вх. № МИ-05-139 от 17.02.2016 г. сме получили писмо от 

кмета  на  община  Смолян,  с  което  ни  уведомява  за  прибиране  на 

избирателни списъци в помещение,  където се съхраняват  изборни 

книжа  и  материали.  Приложени  са  заповедта,  констативният 

протокол и съответното решение на ОИ К- Смолян.

За сведение, уважаеми колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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И колегата Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, докладвам за сведение 

вх. № МИ-06-127 от 16.02.2016 г., с което писмо от господин Коев, 

кмет  на  община  Велинград,  сме  уведомени,  че  след  извършена 

проверка на ТЗ “ГРАО“ – Пазарджик, за гласуване в нарушение на 

правилата на Изборния кодекс в произведените избори за общински 

съветници  и  кметове  и  на  национален  референдум,  получените 

списъци  и  приложенията  към  тях  са  поставени  в  помещение  за 

съхранение в присъствието на представители на ОИК – Велинград. 

Помещението  е  заключено,  запечатано  с  хартиени  ленти, 

подпечатани  с  печата  по  наше  Решение  №  1520.  Прилага  се 

протокол и заповед на кмета на общината. Така че за сведение.

И още едно писмо, което е с три входящи номера с идентично 

съдържание:  вх.  №  НС-06-1,  вх.  №  НС-06-2,  вх.  №  НС-06-3. 

Всичките от 17.02.2016 г. 

Не съм изготвил отговор, но доколкото се касае за съдебно 

удостоверение, на основание на което да се снабдят с друго такова 

от нас, ви моля да ме оторизирате да извърша справка по въпроса. 

То е  качено  във вътрешната  мрежа и  да  отговорим в  рамките  на 

днешния ден.  След заседанието да остана и да направя проверката  с 

оглед бързина, доколкото става въпрос за дело. 

Иска  се  да  бъде  издадено  удостоверение  от  Община 

Пазарджик – които прилагат и съдебно удостоверение чрез главния 

юрисконсулт,  който  е   приложил  и  пълномощното,  и  съдебното 

удостоверение,  с  което  да  се  удостовери  дали  лицето  Димитър 

Спасов  Димитров  е  избран  за  народен  представител  в  43-ото 

Народно събрание и дали е избран с преференциален вот. 

Не съм направил справката. Ще я направя след заседанието и 

моля след справката да ме оторизирате да изготвя писмо, което да 

замине без да чакаме друго заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, коментари?  (Реплики.)

Колеги, който е съгласен да упълномощим колегата Ивков, 

моля да гласува. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  –  1 

(Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади? – Не виждам. 

Продължаваме с последната точка от дневния ред: 

10. Разни. 

Позволете ми няколко кратки доклада. 

На  първо  място,  колеги,  припомням.  Моля  да  гледате 

актуализираната справка за възможностите за участие в семинари и 

своевременно да заявим желанието си. 

На второ място, във връзка с поет ангажимент ви уведомявам, 

че срещата с прокурори от Върховната касационна прокуратура ще 

се състои следващия вторник, 23 февруари 2016 г., от 14,00 ч. тук, в 

тази зала.

На трето място, колеги, на миналото заседание ви помолих да 

се  запознаете  подробно.  Качена  е  информацията  за  миналото 

заседание. Моля да се запознаете с вх. № ЦИК-07-14 и превода към 

вх.  №  ЦИК-07-14.  Писмото  е  от  господин  Ахи  –  програмен 

мениджър на Асоциацията на централните избирателни комисии от 

Централна  и  Източна  Европа,  във  връзка  с  участие  на  нашата 

Централна избирателна комисия в проект. 

Колеги, тъй като срокът за отговор дали желаем да участваме 

в проекта, заедно с изпращане на евентуални въпроси и коментари, е 

19  февруари  2016  г.,  т.е.  утре,  днес  би  трябвало  да  решим  дали 

желаем да участваме и да посочим на този етап – всъщност не се 

иска  от  нас  сега,  но  все  пак  би  било  добре  да  посочим  лице  за 
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контакт  от  Централната  избирателна  комисия,  ако  решим  да 

участваме в проекта. 

Моето лично становище е,  че  е  добре да  участваме в този 

проект. Не се предвиждат дейности, които да ангажират прекомерно 

Централната избирателна комисия от една страна, а от друга страна, 

става дума за разясняване на правата на младежите,  специално за 

участие в изборите за Европейски парламент. Мисля, че това е цел, 

към  която  нашата  Централна  избирателна  комисия  може  да  се 

присъедини. 

Докладвано е на минало заседание с вх. № ЦИК-07-14. Моля 

ви да обмислим и да преценим дали ще участваме. 

Имаме  ли  въпроси  и  коментари  към  така  предложения 

проект – също са ни попитали. (Реплики.)

Колеги, нека на първо време да гласуваме дали Централната 

избирателна комисия на Република България желае да участва в този 

проект. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  тъй  като  от  тук  присъстващите  членове  не  се 

ангажираха,  ще се ангажирам лично,  ако не възразявате  и ако ме 

упълномощите да регистрирам Централната избирателна комисия в 

портала  за  участници,  да  отговоря  утвърдително  относно 

намерението ни да участваме в проекта и да посоча моето име като 

лице  за  контакт  на  официалния  имейл  адрес  на  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

И последна информация. 

Колеги,  вчера  беше  срокът,  в  който  ние  трябваше  да 

представим годишния си финансов отчет. Персонално съм поставяла 

въпроса ще бъдем ли готови за вчера най-малкото 5 пъти, а може и 

повече, а директорът на дирекцията е  поставял същия въпрос най-

малко два или три пъти седмично от началото на м. януари. 

До  вчера  нямах  индикации,  че  ще  закъснеем.  Вчера 

закъсняхме. Към днешна дата ви предоставям информация, получена 

от  директора  на  дирекцията,  че  този  отчет  ще  бъде  готов  до 

понеделник – 22 февруари 2016 г. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  на  23  февруари  2016  г., 

вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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