
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 329

На  8  март  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 промяна в състава на ОИК – 

Тунджа.

Докладва: Севинч Солакова

2. Доклад по докладна записка.

Докладва: Севинч Солакова

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

Пловдив.

Докладва: Метин Сюлейман

4. Доклад относно прекратяване на пълномощията на кмета 

на кметство Невестино, община Кърджали.

Докладва: Мария Мусорлиева

5. Доклад относно писмо от Обществения съвет.

Докладва: Мария Мусорлиева

6. Доклад относно Европейска конференция в Букурещ.

Докладва: Мария Мусорлиева

7. Обсъждане на дата за кръгла маса.

Докладва: Мария Мусорлиева

8. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Иванка Грозева, Метин

Сюлейман, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев

9. Доклади по жалби и сигнали.



Докладва: Иванка Грозева

10. Доклади по актове за установяване на административни 

нарушения.

Докладва: Метин Сюлейман

11. Искания от общински избирателни комисии за изплащане 

на възнаграждения.

Докладват: Иванка Грозева, Румен Цачев,

Мария Бойкинова, Александър Андреев,

Румяна Сидерова, Ерхан Чаушев,

Георги Баханов, Владимир Пенев

12. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова

13. Разни.

Докладва: Румен Цачев

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Владимир Пенев,   Георги 

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и 

Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Цветозар  Томов, 

Емануил Христов,  Йорданка Ганчева, Росица Матева.

Заседанието  бе  открито  в  11,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

здравейте!  Честит  Осми  март  на  всички  дами  от  Централната 

избирателна комисия,  от администрацията,  от Обществения съвет, 

всички дами от избирателите, от избраните, от избираемите! Бъдете 
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живи  и  здрави  и  много  обичани!  И  да  обичаме  повече,  да  сме 

толерантни един към друг.

Отсъстващи от днешното заседание по абсолютно обективни 

причини са: госпожа Ивилина Алексиева, Емануил Христов, Росица 

Матева  и  Йорданка  Ганчева.  Господин  Цветозар  Томов също 

отсъства.  И  съжалявам,  че  ще  трябва  да  открия  така  днешното 

заседание, изчаквам справката, тъй като е вече м. март, но на мен 

лично не ми е неизвестно защо господин Томов го няма повече от 

месец и половина без обективни причини. Доколкото помня, преди 

това имаше отпуск. Сега чакам справката и ще ви помоля за вашето 

мнение, тъй като този въпрос не може вече да бъде отлаган, защото 

засяга всички нас, държавния бюджет и т.н.

Уважаеми  колеги,  проектът  за  дневен  ред  е  качен  във 

вътрешната мрежа. Моля да го погледнете и ако има допълнителни 

точки,  които  желаете  да  бъдат  включени,  направете  заявка. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

доклади по писма.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Включвам  ви.  Други 

колеги? Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаема госпожо председател, също 

да  ме  включите  в  точката  за  доклади  по  писма.  Заповядайте, 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: В точка „Разни” ако може да ме включите. 

Има два-три технически въпроси, които да обсъдим.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, включвам ви.

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и 

допълнен дневен ред, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 
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По  първа  точка  от  дневния  ред  –  заповядайте,  госпожо 

Солакова.

Точка 1.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Тунджа.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, не съм изготвила проект за 

промяна  в  състава  на  ОИК  –  Тунджа,  тъй  като  до  заседанието, 

включително и  до  момента,  не  е  постъпило  заявление  от  лицето, 

чието  заместване  се  предлага  от  упълномощен  представител  на 

партия  „Национален  фронт  за  спасение  на  България”  за  област 

Ямбол.

С  вх.  №  МИ-15-332  от  29  февруари 2016  г. е  постъпило 

предложение  по  електронната  поща.  Уведомила  съм  лично 

упълномощения  представител  госпожа  Карска  относно 

необходимостта от представяне на заявление от името на госпожа 

Колева като член на Общинската избирателна комисия, нищо че в 

предложението  по  погрешка  е  записано  „член  на  секционна 

избирателна комисия”. Тъй като пълномощното й беше с права да 

представлява коалицията пред Общинската избирателна комисия във 

връзка с регистрацията на кандидатите, тя по електронната поща ни 

изпрати  пълномощно,  което  й  дава  правата  да  представлява 

Национален  фронт  за  спасение  на  България  пред  Общинската 

избирателна  комисия  и  във  връзка  със  състава  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Но,  както  ви  казах,  към  предложението  е 

приложено копие  от  дипломата,  сканирана  декларация  от  лицето, 

което  се  предлага  за  състава  на  ОИК –  Тунджа,  но  заявление  от 

лицето,  чието  заместване  се  иска,  няма  постъпило  в  Централната 

избирателна комисия дори по електронната поща.

Поради  тази  причина  ви  го  докладвам  за  сведение  на 

днешното заседание.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Солакова,  моля 

да  продължите с  вашия доклад и по втора точка  от дневния  ред. 

Заповядайте.
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Точка 2. Доклад по докладна записка.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в  деловодството е заведена 

докладна записка на госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-6 от 8 март 

2016  г.  Докладната  е  публикувана  във  вътрешната  мрежа.  Тя  е 

относно представянето на месечното разпределение на бюджета за 

2016  г.  Всички  необходими  документи  към  това  месечно 

разпределение, изготвени от главния счетоводител в съответствие с 

указанията на министъра на финансите във връзка с изпълнението на 

бюджета за 2016 г., също са публикувани във вътрешната мрежа.

Предлагам  да  одобрим  изпращането  на  макета  за  месечно 

разпределение на бюджета за 2016 г. със съответните приложения, 

разшифровки на §  46-00,  на  капиталовите разходи и трансфери и 

обяснителна  записка  към Приложение  № 8  да  бъдат  изпратени в 

Министерството на финансите.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения?

Който е съгласен с така предложеното от секретаря, моля да 

гласува.

 Гласували  12  членове на ЦИК:  за -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Метин 

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

Господин Сюлейман, заповядайте по трета точка от дневния 

ред.

Точка 3.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Пловдив.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

проектът  на  решение  за  промяна  в  състава  на  Общинската 

избирателна комисия – Пловдив, е във вътрешната мрежа.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-327 от 29 февруари 

2016  г. в  Централната  избирателна  комисия  от  Галин  Неделчев 

Дурев,  упълномощен  представител  на  партия  БСП,  за  промяна  в 
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състава  на  Общинската  избирателна  комисия –  Пловдив,  като  на 

мястото  на  Владимир  Петров  Петров,  секретар на  комисията,  да 

бъде  назначен  Владимир  Петров  Докторов,  досегашен  член  на 

Общинската избирателна комисия, а на мястото на Владимир Петров 

Докторов  за  член  на  комисията  да  бъда  назначена  Десислава 

Николова Чергарова.

Към предложението  са  приложени:  заявление  от  Владимир 

Петров Петров за прекратяване на пълномощията му като  секретар 

на  ОИК – Пловдив, поради несъвместимост, както и декларация по 

чл. 81, във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс, така 

също  и  копие  от  дипломата  за  завършено  висше  образование  на 

Десислава Николова Чергарова. Приложено е и пълномощно с изх. 

№ 141 от 7 септември 2015 г. в полза на Галин Неделчев Дурев.

Колеги,  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да 

освободим  като  секретар  на  ОИК  –  Пловдив,  Владимир  Петров 

Петров и анулираме издаденото му удостоверение; да назначим за 

секретар  на  ОИК  –  Пловдив,  Владимир  Петров  Докторов;  да 

назначим  за  член  на  ОИК  –  Пловдив,  Десислава  Николова 

Чергарова.  На  назначените  секретар  и  член  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Пловдив,  да  се  издадат  удостоверения. 

Нашето  решение  подлежи  на  обжалване  от  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването на решението.

Само за коректност на доклада да допълня, че предложението 

е  постъпило в ЦИК по електронната  поща. Досегашният секретар 

Владимир  Петров  Петров  е  временно  изпълняващ  длъжността 

обществен посредник на територията на община Пловдив. Поради 

тази причина той е в несъвместимост и не може да изпълнява тези 

задължения. Има  и заявление от негова страна да бъде освободен.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман. Въпроси, питания, забележки?

Който е съгласен с така предложения проект за решение от 

госпожа Сюлейман, моля да гласува.
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Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Това е Решение № 3102-МИ/НР.

Точка  4.  Доклад  относно  прекратяване  пълномощията  на 

кмет на кметство Невестино, община Кърджали.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, моля да 

видите във вътрешната мрежа на мой доклад проект за решение за 

прекратяване  пълномощията  на  кмет  на  община  Невестино  и 

съответно писмо за изпращане на Президента за насрочване на нов 

избор.

Колеги, ако сте се запознали с проекта за решение, с което 

предлагаме на Президента на  Република България да насрочи нов 

избор  за  кмет  на  кметство Невестино,  община  Кърджали,  област 

Кърджали, който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Решението е № 3103-МИ.

Продължаваме  със  следващата  точка  –  писмо  от 

Обществения съвет.

Точка 5. Доклад относно писмо от Обществения съвет.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

постъпило е писмо от Обществения съвет, с което госпожа Румяна 

Дечева ни уведомява, че е свикала заседание на Обществения съвет 

днес, на 8 март, при следния дневен ред:

1.  Отчитане  дейността  на  Обществения  съвет  през 

последните шест месеца.
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2. Избиране на председател.

Мандатът на госпожа Дечева изтича утре. Поднасям ви го за 

сведение  и  ако  има  желаещи  да  взема  участие  в  заседанието  на 

Обществения  съвет  и  от  уважение  към  госпожа  Дечева,  което  аз 

лично  бих  изразила  и  ще  отида,  но  ако  някой  друг  колега  има 

желание, да заповяда.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз бих отишла на заседанието.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  госпожо  Цанева, 

ще отидем заедно. Благодаря, колеги.

Точка  6.  Доклад  относно  Европейската  конференция  в 

Букурещ.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  вече  сме  почти 

готови  със  съкратените  текстове  за  организация  и  управление  на 

избори, тъй като знаете, получи се писмо, че трябва да са съкратени, 

но  ще  го  оставим  за  следващото  заседание  поради  многото 

обективни причини, които наложиха някои от колегите физически да 

не успеят да направят съкращенията.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  С  оглед  писмото,  което  беше 

получено и с  което беше дадена крайна дата  7 март,  хубаво е  да 

изпратим едно писмо,  с което да ги уведомим, че молим да бъде 

удължен срокът, в който да представим текстовете.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря,  колега 

Андреев.  Ще  проверим  и  ако  не  е  изпратено  такова  писмо,  ще 

подготвим текст и ще го изпратим.

Следващата точка е обсъждане дата за кръглата маса.

Точка 7. Обсъждане на дата за кръглата маса.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, отново 

ви  прочитам  темите  на  кръглата  маса.  Тези  теми  уточнихме  и 

утвърдихме  на  многократните  работни  и  официални  заседания. 

Казвам  ги  най-общо:  Информиран  избор;  Организиране  и 
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провеждане  на  избори;  Коректно  отчитане  на  резултати.  Това  са 

темите в двата модула.

Предлагам да изчакаме и седмицата след балотажите, след 20 

март,  след това в трите дни ще пристигат при нас документите и 

затова ви предлагам да уточним сега дата между 24 и 30 март. От 

директора  на  дирекция  „Администрация”  знаем,  че  НДК  е  в 

състояние да ни предостави зала след 17 и 18 март за всеки ден от 

месеца. Моля да си отворите календарите и да предложите и да се 

обединим около дата, която считате за най-подходяща.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам дата 30 март, сряда, ден, в 

който нямаме редовно заседание на Комисията.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

други предложения? Който е съгласен дълго обсъжданата и добре 

обмислена от Централната избирателна комисия кръгла маса да се 

проведе на 30 март, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Госпожо Грозева, заповядайте за доклад по следващата точка 

от дневния ред.

Точка 8. Искания за отваряне на запечатани помещения.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо 

председателстваща. Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка са 

качени няколко проекта за отваряне на запечатани помещения.

Започвам с  първия  проект за  община  Вълчедръм.  С вх.  № 

МИ-14-40 от 29 февруари 2016 г. е пристигнало писмо от кмета на 

община Вълчедръм господин Иван Бързин, с което се иска отваряне 

на запечатаното помещение, в което се намират изборните книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. във връзка с предаването им в 

отдел „Държавен архив”. Клетката на тези книжа е самостоятелна, 
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президентските книжа се намират в друга клетка и няма да се налага 

тяхното отваряне.

Предлагам ви да разрешим отварянето на помещението, което 

се  намира  в  стая  №  14  на  третия  етаж  в  сградата  на  общинска 

администрация – Вълчедръм, в която се съхраняват материалите от 

произведените  избори  за  общински  съветници  и  кметове, 

произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. по ред, определен в наше 

Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 година.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

доклада  на  госпожа Грозева  за  отваряне  на  помещение  в  община 

Вълчедръм,  находящо  се  на  третия  етаж,  стая  №  14.  Който  е 

съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева). 

Решението е  № 3104-МИ.

Госпожо Грозева, продължете доклада си.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря.  Следващият  проект  е  във 

връзка с искане за отваряне на помещение в община Роман. С вх. № 

МИ-14-44 от 2 март 2016 г. на ЦИК е пристигнало искане от кмета 

на община Роман Валери Романски за отваряне на помещението, в 

което  се  намират  изборните  книжа  и  материали  за  общински 

съветници и кметове и президент и вицепрезидент на Републиката, 

произведени на 23 октомври 2011 г.

Искането  е  във  връзка  с  повреда  в  парната  инсталация  и 

наводняване  на  помещението.  Молбата  е  да  разрешим  както 

отварянето  на  това  помещение  за  ремонт  и  отстраняване  на 

повредата, така и на друго, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали  от  изборите  за  членове  на  Европейски  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г. и за народни представители на 

5  октомври 2014  г.  с  цел  извадените  книжа  от  наводненото 
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помещение  да  бъдат  прехвърлени  в  помещението,  което  не  е 

наводнено.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  разрешим отварянето  и  на 

двете  помещения  с  цел  изпразване  на  наводненото  помещение  и 

прибиране  на  книжата  от  изборите  за  общински  съветници и 

кметове и президент и вицепрезидент на Републиката от 2011 г. в 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от изборите за Европейски парламент и за народни представители 

през 2014 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен да бъдат отворени поради наводнение и двете помещения в 

община Роман по направения доклад от колегата Грозева, моля да 

гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Това е Решение № 3105-ПВР/МИ/ЕП/НС.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И последният проект, който е качен в 

моята папка, е с № 3090. Това е искане за отваряне на помещение в 

община  Мизия,  област  Враца,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 

25 октомври и 1 ноември 2015 г. и националния референдум от 2015 

г.

Постъпило е искане по електронната поща с вх. № МИ-14-46 

от 7 март 2016 г. от госпожа Виолина Крушовенска, кмет на община 

Мизия  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатаното  помещение,  в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените 

на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове, 

както и книжата от проведения през 2015 г. национален референдум. 

Искането  е  по  повод  това,  че  има  насрочен  нов  избор  в  с. 

Софрониево,  община  Мизия,  на  13  март  2016  г.  и  помещението 

трябва  да  бъде  отворено  с  цел  прибирането  на  книжата  от 
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произведения нов избор в същото помещение, тъй като общината не 

разполага с друго помещение.

Както знаете, ние сме обсъждали този въпрос и в диспозитива 

в първия абзац е посочено, че разрешаване отваряне на запечатаното 

помещение, но не по-рано от 19 ч. на 13 март и в деня на евентуален 

втори тур за прибиране на изборните книжа и материали от новия 

избор  за  кмет  на  кметство  Софрониево,  община  Мизия,  при 

спазването  на  разписания  ред  в  т.  30  от  наше  Решение  № 2662-

МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с така направения доклад за община Мизия, област Враца, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Това е Решение № 3106-МИ.

Следващият  докладчик по тази точка е господин Сюлейман. 

Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение е в моята папка във вътрешната мрежа. Постъпило е искане 

по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № 

МИ-14-43  от  2  март  2016  г.  от  кмета  на  община  Кирково  за 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни 

избори  през  м.  октомври,  както  и  от  изборите  за  народни 

представители  на  5  октомври.  Това  е  посочено  в  искането,  като 

допълнително  направих  уточнение,  като  се  свързах  с  община 

Кирково,  в  същото  помещение  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали от изборите за членове на Европейски парламент на 25 

май 2014 г.,  както и изборните книжа и материали от проведения 

национален референдум.
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Предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  разрешим 

отварянето  на  запечатаното  помещение.  Както  колегата  Грозева 

посочи, абсолютно по идентичен начин в диспозитива съм посочил, 

че отварянето трябва да бъде не по-рано от 19 ч. в изборния ден и 

евентуално  в  деня  на  втория  тур,  ако  има  такъв,  за  да  бъдат 

прибрани изборните книжа и материали от новия избор за кмет на 

кметство с. Самокитка, община Кирково. Достъпът до запечатаното 

помещение  да  се  осъществи  по  реда  на  т.  30  и  т.  31  от  нашето 

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

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен  с  предложеното  решение  за  отваряне  на  запечатано 

помещение в община Кирково, област Кърджали, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Ивайло Ивков).

Това е Решение № 3107-МИ/ЕП/НР.

Заповядайте, господин Пенев, вие сте следващият докладчик 

по тази точка.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е  постъпило искане за отваряне на запечатани помещения в 

община  Ловеч.  Проектът,  който  съм  изготвил,  е  във  вътрешната 

мрежа. С писмото се прави искане за отваряне на три запечатани 

помещения.  В  тези  помещения  се  съхраняват  както  книжа  от 

местните  избори  през  2011  г.,  така  и  книжата  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент,  произведени същата година.  Освен за 

отваряне на помещенията, извършване на експертиза и предаване на 

архив на книжата, за които е изтекъл срокът за съхранение, тоест от 

местните избори през 2011 г., е направено искане и за преместване 

на книжата от изборите за президент и вицепрезидент, произведени 

в същата година, от едно помещение в друго.
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Тъй като така както беше изготвено писмото, аз не можах да 

намеря  някакво  логично  обяснение  защо  се  местят  книжата  за 

президент и вицепрезидент от едно помещение в друго, се свързах 

със служителя в община Ловеч Даниела Цанова, която е участвала в 

изготвянето на искането за отваряне на запечатаното помещение, и 

установихме, че е допусната техническа грешка. Поради което на 7 

март е постъпило второ писмо, с което са направени уточнения в 

направеното  искане.  В  крайна  сметка  в  помещение  № 2,  както  е 

направено  уточнението,  се  съхраняват  едновременно  книжа  от 

местните  избори  и  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  В 

помещение № 20 се съхраняват само книжа от изборите за общински 

съветници и кметове, а в помещение № 18 се съхраняват само книжа 

от изборите за президент и вицепрезидент. Всъщност искането е за 

книжата за произведените общински избори да се предадат на архив, 

а тези, които са за президент и вицепрезидент, да се съберат в едно 

помещение, а не в две, както в момента се съхраняват, за да може в 

общината да се освободят две помещения във връзка с предстоящите 

избори.

Изготвил  съм  проект  за  решение,  като  предлагам  да 

разрешим отваряне на трите помещения, извършване на съответната 

експертиза  по отношение на  книжата от  произведените  общински 

избори  през  2011  г.,  преместване  на  книжата  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент от помещение № 2 в помещение № 18. 

Съответно  да  бъдат  съставени  протоколи  по  реда,  одобрен  от 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Това е Решение № 3108-ПВР/МИ.
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Заповядайте, господин Чаушев, за следващия доклад по тази 

точка.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-38 от 26 

февруари  2016  г. е  постъпило  искане  от  кмета  на  община  Завет, 

област Разград, за разрешаване на достъп до помещение, в което се 

съхраняват  книжа  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент през 2011 г. за предаването им в „Държавен архив”. 

Проектът  на  решение  е  качен  във  вътрешната  мрежа,  той  е  със 

стандартния текст на този тип решения. 

Предлагам да се одобри проектът на решение за разрешаване 

отварянето на запечатаното помещение в община Завет,  където се 

съхраняват  тези  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент. Да се спази редът по т. 30 и 31 от наше 

Решение № 2662-МИ/НР.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с така направения доклад, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Това е Решение № 3109-ПВР/МИ.

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е качена справката, 

която  в  началото  на  заседанието възложихме.  Ще  ви  моля  да  я 

видите и ви моля за мнение по нея. Искам само да ви припомня чл. 

35  от  нашия  Правилник:  „Всеки  месец  във  вътрешната  мрежа на 

Централната  избирателна  комисия  се  публикува  информация  за 

отсъствия  по неуважителни причини на членове на  Комисията от 

заседания на Комисията. Информацията се публикува не по-късно от 

7 дни след приключване на месеца, за който се отнася.”

Мисля, че това не е направено, защото включително и вчера 

чух  по  телефона,  че  днес  ще  има  присъствие,  както  и  миналата 

15



седмица – също. Така че толерансът за мен е твърде голям, той е в 

рамките на вече два пълни месеца.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  мисля,  че,  първо,  справката  не  е 

коректна.  Знаем,  че  колегата  Томов е  ползвал  и  болнични  освен 

редовния отпуск.  Това е  справка  за  период от  една година  и  три 

месеца,  знаем,  че  е  ползвал  болнични,  на  всички  този  факт  е 

известен. В този смисъл справката не е коректна.

На следващо място, бих искал да кажа, че според мен ние тук 

не може да се превръщаме в един другарски съд при отсъствие на 

колегата. Когато той дойде, тогава ако има някакви въпроси, биха 

могли да бъдат обсъдени и съответно той да даде своето становище.

Тъй че предлагам този въпрос да остане за обсъждане, когато 

колегата Томов бъде тук сред нас.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Кога смята колегата Томов да дойде? 

Имате ли информация? Защото миналата година в продължение на 

четири месеца той отсъстваше ту цял месец, ту половин месец, ту 

другата  половинка,  включително  и  в  активен  период.  Аз  имам 

справката  за  миналата  година.  Три  месеца  след  това  той  пусна 

заявление за отпуск за 11 дена (не за целия период от два месеца и 

половина, в който е отсъствал), сега по същия начин е и през януари 

и февруари. Аз съм съгласна с колегата Цачев, но при положение че 

се свържем с колегата  Томов чрез административния секретар или 

чрез заместващия в момента председателя на ЦИК и той каже: да, 

колеги, идвам на еди-коя си дата и ще дам обяснение. Защото той 

трябва вече да даде обяснение.

А  поставеният  въпрос  от  колегата  Мусорлиева  е  много 

сериозен. И тя е права, че това опира и до фиска, и до нарушаване на 

финансовата дисциплина.  Защото, ще ме простите,  не може да се 

получава  възнаграждение  за  това  че  не  се  работи  и  се  отсъства 

ежемесечно.  Миналия месец е  бил два  дена – единия ден,  когато 

нямахме заседание, го видях, че влиза в стола за закуска и за обяд, а 

на  следващия ден беше за малко на  заседание. И с това приключи 
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неговото  присъствие.  Не  говорим  за  докладни,  за  разпределени 

преписки. Дотам даже не сме стигнали!

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Това,  което  казвате,  колега  Сидерова,  е 

така, има си ред, има си правила и те трябва да се спазват, разбира 

се.  Но  пак  казвам,  в  негово  отсъствие  в  момента  нека  да  не 

разискваме  въпроса.  Когато  дойде,  може  да  представи  съответни 

документи,  може  да  е  имал  уважителни  причини  за  неговото 

отсъствие. Нека този въпрос да бъде повдигнат и обсъждан, когато 

той е тук.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Добре,  да  припомня  за 

колегите,  които  влязоха  по-късно  в  заседанието.  Абсолютно съм 

съгласна, че трябва да бъде в присъствието на всеки уважаван член 

на  Централната  избирателна  комисия.  Само  за  ваше  сведение  да 

кажа,  че  пред  мен  беше  казано  от  колегата,  че  днес  ще  бъде  на 

заседание,  същото  чух  и  предната  седмица.  На  въпроса  на 

секретарката  болничен ли ползва или отпуск,  отговорът беше:  ще 

реша.

С оглед на предложеното от колегата Цачев да изчакаме още 

малко  дали  ще  има  благоволението  на  член  на  Централната 

избирателна комисия да дойде в зала и да го изслушаме, отлагаме 

тази  точка.  Помолила съм счетоводството  да  извади  справка  и  за 

болничните листове.

Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С оглед изказването на колегата 

Цачев аз предлагам на следващото  заседание, което ще ни бъде в 

четвъртък, да бъде помолен колегата  Томов да дойде, защото този 

въпрос все пак не може да стои във времето прекалено дълго. Чрез 

административния секретар да бъде осъществен контакт с него и да 

бъде помолен да дойде на заседание.

И понеже дойде справката за болничните листове, отпуск по 

болест  през  2015  г. е  за  9  дни,  всъщност  7  работни.  Това  са 

официалните болнични листове от 3 април до 11 април 2015 г.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, по молба на цялата 

Централната избирателна комисия административният секретар ще 

помоли господин Томов да дойде на заседание.

Следващата  точка  от  дневния  ред  е  доклад  по  жалби  и 

сигнали. Заповядайте, госпожо Грозева.

Точка 9. Доклади по жалби и сигнали.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  с вх. № МИ-22-17 от 

1  март  2016  г. е  пристигнал  сигнал  от  Кирчо  Денков  Кирилов 

относно  нарушение  на  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната  администрация  от  страна  на  кмет  на  кметство  на  с. 

Лехчево,  област  Монтана,  Димитър  Илиев  Иванов.  Същият  ни 

уведомява,  че  лицето  Димитър  Илиев  Иванов  е  председател  на 

Контролния  съвет  на  кооперация  „Рибини”,  с.  Лехчево.  Дал  е 

идентификационния номер на кооперацията. Твърди, че е направил 

справка  в  Търговския  регистър  и  ни  моли  да  вземем  отношение 

относно предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета.

Колеги,  както  знаете,  съгласно  Закона  за  местното 

самоуправление и местната администрация това е в компетентността 

на общинската избирателна комисия, поради което ви предлагам да 

изпратим  сигнала  по  компетентност  на  Общинската  избирателна 

комисия – Бойчиновци. След получаване на сигнала да помолим да 

ни  уведомят  за  предприетите  мерки  и  действия  по  сигнала. 

Евентуално бихме могли да изпратим и едно писмо-уведомление, че 

изпращаме получения сигнал до подателя на сигнала и че сигналът 

му  е  изпратен  по  компетентност  на  Общинската  избирателна 

комисия – Бойчиновци.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз предлагам всъщност писмото да бъде с 

копие  до  подателя  на  сигнала,  за  да  е  ясно  движението  на 

преписката.  Да  няма  две  отделни  писма,  а  писмото,  което  ще 

изпратим,  да  бъде  с  копие  до  подателя  на  сигнала,  за  да  има 

информация  от  кого  да  очаква  резултат.  Мисля  си  дали  е 

необходимо този сигнал да се изпраща до общинския съвет.
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ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

предложеното от госпожа Грозева, допълнено от колегата Цачев и 

прието от докладчика, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В същата папка с вх. № МИ-10-19 от 1 

март  2016 г. по  електронната поща, а впоследствие и по пощата е 

пристигнал сигнал от Наташа Михайлова Младенова, председател на 

общинското  ръководство  на  политическа  партия  ГЕРБ  в  община 

Брусарци. Сигналът е много кратък.

Във  връзка  с  предстоящите  избори  за  кмет  на  кметство 

Буковец, община Брусарци, ни сигнализира за нарушение на чл. 77, 

ал.  3,  а  именно Росица Кирилова  Каменова,  член  на  Общинската 

избирателна комисия – Брусарци, и дъщеря на общински съветник 

мандат  2015-2019  г., същата  публикува  агитационни  материали  и 

провежда предизборна агитация на един от кандидатите за кметове в 

личната си фейсбук страница. И ни е изпратила извадка от фейсбук 

страницата на лицето.

Колеги, както знаете, ние не контролираме фейсбук, туитър. 

Същото е разписал и законодателят в Изборния кодекс в § 1, т. 15. 

Поради което не считам,  че има предизборна агитация,  а оттам и 

нарушение на чл. 77. Предлагам ви да оставим за сведение сигнала 

или ако Комисията  прецени,  да  изпратим отговор  на  подателя  на 

сигнала.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това е така, фейсбук, туитър, ютюб и къде 

ли не още в закона е разписано, но тук става дума за сигнал, свързан 

с  действия на член на общинска избирателна комисия.  Мисля,  че 

задължително  трябва  да  се  поиска  обяснение  дали  това  нещо  е 

вярно, дали на страницата на това лице има такива публикации, дали 

те са направени от него и въобще ако това е така, как това лице се 
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обвързва  по един или друг начин с определена политическа сила, 

след като то трябва независимо да осъществява своите задължения в 

комисията.

Тъй  че  моето  предложение  е  да  се  направи  запитване  до 

лицето.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря.  Госпожа 

Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  поддържам 

предложението  на  докладчика.  Ако  си  спомняте,  на  предходни 

избори сме имали множество такива сигнали. В личните страници в 

социалните  мрежи  кой  какво  публикува  никога  не  сме  искали 

обяснения,  независимо  за  кого  става  дума.  Още  повече,  как  ще 

искаме обяснение, записано е на личната страница в мрежа, която не 

подлежи  на  контрол,  най-вероятно  в  лично  качество,  а  не  в 

качеството  му  на  длъжностно  лице.  Затова  подкрепям  колегата 

Грозева.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Доколкото  разбирам, 

колегата Цачев си поддържа предложението.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: На нас не ни е под контрол личната 

страница във фейсбук, но има един чл. 62, ал. 3, който се отнася за 

всички  избирателни  комисии,  в  който  има  изрична  забрана  за 

провеждане  на  предизборна  агитация.  Личната  страница  също  е 

преда, колеги.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  При всички проведени избори досега 

никога не сме разглеждали и не сме контролирали фейсбук, туитър и 

други лични страници!

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Членовете  на  общинските 

избирателни  комисии  трябва  да  знаят,  че  в  техните  фейсбук 

страници те нямат тази лична свобода, която има всеки избирател. А 

под предлог, че това е лична фейсбук страница, не под контрола на 

закона, тъй като фейсбук не е медия, която се контролира, ние ще 

разрешим  на  членовете  на  общинските  избирателни  комисии  да 
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вършат  нещо,  което  им  е  забранено  от  закона  -  предизборна 

агитация в полза на определен кандидат.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  аз  ви предлагам да 

гласуваме  предложението,  което  аз  направих,  и  предложението, 

което направи колегата Цачев.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз изцяло застъпвам и се съгласявам с 

тезата на колегата Цачев поради няколко причини. Тук въпросът е 

принципен. Не помня да сме имали такъв случай за наш колега член 

на ОИК да е даден сигнал на фейсбук страницата си, общодостъпно 

място,  да  публикува.  И  според  мен  тук  има  и  други  текстове, 

солидаризирам се и със становището на колегата Сидерова в това 

отношение, има специални текстове, които ние трябва да вземем под 

внимание.  Считам,  че  тези  наши колеги,  както  и  ние  самите,  би 

трябвало да се подхожда към нас по-рестриктивно с оглед важната 

длъжност,  която  заемаме  в  изборния  процес  –  както  ние,  така  и 

общинските избирателни комисии. И не можем с оглед на личността 

ние да ги поставяме на еднакво равнище с другите гласоподаватели 

и граждани на републиката.

Така че аз считам, че трябва да се извърши проверка и всички 

тези съмнения, които бяха изказани, могат да бъдат разсеяни. Може 

да  се признае,  че  това е  акт,  който е  направен с  пълно съзнание, 

умишлено  и  тогава  според  мен  ние  ще  бъде  трябва  да  вземем 

отношение. Така че аз съм за проверка и подкрепям предложението 

на колегата Цачев.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колегата  Баханов  има 

думата.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  считам,  че  и двете 

изразени  мнения  –  и  от  докладчика,  и  от  колегата  Цачев  като 

предложение и подкрепено от колегата Ивков, има резон с оглед на 

това, че ние трябва да сме по-взискателни и рестриктивни към един 

член на общинска избирателна комисия. Отделно от това, подкрепям 
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изразеното  извън  микрофона  от  госпожа  Мусорлиева,  че  много  е 

трудно да  се  контролират  тези  социални  мрежи,  имайки  предвид 

наличието  и  на  хакери,  които  правят  фалшиви  профили  на 

определени лица, в които могат да публикуват всякаква информация 

от тяхно име, каквато те въобще не предполагат. Но въпреки това, 

подкрепяйки предложението на колегата Цачев и на колегата Ивков, 

имайки предвид и факта, че до изборите остават няколко дни, ние 

докато извършим проверка, докато се върне тази проверка, ще стане 

безпредметно извършването на тази проверка.

Така че моето предложение е по най-бързия начин, след като 

имаме такъв сигнал, да изпратим писмо до въпросното лице член на 

Общинската  избирателна  комисия,  напомняйки  му  задълженията 

или забраната по чл. 77, ал. 3 от Изборния кодекс, да се съобразява с 

нея и евентуално ако е качил такава предизборна агитация, да бъде 

свалена незабавно от неговата страница.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  За  реплика  –  госпожа 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И какво, колеги, като получим отговор 

от лицето, че не то е качило въпросния материал на тази страница, 

какво ще правим? Ще се превърнем в разследващ орган? Как ще 

установим истинността или неистинността на това, което тя ще ни 

отговори?

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Нейкова, 

заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  всеки  от  вас,  който  има 

профил във фейсбук, може и в момента да отвори и да провери. Аз 

отворих страницата на въпросната госпожа, срещу която е сигналът, 

такова нещо не се вижда. Още повече, на хартиения носител, който е 

разпечатан,  дори и всичко това,  което беше казано в залата,  да е 

вярно,  се  вижда,  че  този материал  е  качен  от  Иван Балов/Боряна 

Благоева. Много добре знаете, че всеки може да качи на страницата 

на друг някакъв материал. 

Предлагам ви да приключим с тази тема.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с предложението на колегата Цачев да се изпрати писмо с 

искане на обяснение,  моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 3 (Румен Цачев, Владимир 

Пенев,  Ивайло  Ивков);  против -  11(Румяна  Сидерова,  Александър 

Андреев,  Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Севинч 

Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Заповядайте за отрицателен вот.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Гласувах  „против”,  имайки  предвид 

изразеното преди малко от мен мнение, тъй като считам, че нашата 

най-своевременна  реакция  беше  не  да  търсим  обяснения  и  да  ги 

получим след приключване на изборния ден, а просто да препратим 

сигнала до въпросното лице с указание, ако, пак казвам, ако – не да 

се  превръщаме  в  разследващ  орган  –  ако  е  публикувало  такава 

предизборна агитация на своята страница, просто да се съобрази с 

разпоредбата  на  чл.  77,  ал.  3  от  Изборния  кодекс  и  да  приведе 

поведението си съобразно тази разпоредба на този член.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Извинявам се, но това не е отрицателен вот. 

Ако  е  имало  ново  предложение,  различно  от  това,  което  аз  съм 

предложил,  колега,  вие  сега  казвате,  че  сте  направили.  Такова 

предложение обаче ние в момента не гласуваме. Вие направили ли 

сте предложение или не сте? И като започнахме гласуването, защо 

не  казахте  „аз  имам  друго  предложение,  различно”?  Моето 

предложение беше да се изпрати с искане за обяснение и, разбира се, 

да се напомнят отговорността и задълженията, както каза и колегата 

Сидерова,  и  колегата  Ивков,  на  това  лице в  качеството  му не  на 

гражданин  избирател,  а  на  длъжностно  лице,  което  е  член  на 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Баханов  –  за 

реплика.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като не знам в каква процедура сме 

в момента, коментар на отрицателен вот не знам, но се включвам. 
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Мисля,  че  имаше  предложение  от  колегата  Цачев,  което  беше 

подложено на  гласуване. То не се прие. Какво лошо има? След това 

имам мое предложение, което пак може да се подложи на гласуване, 

може да се приеме и да не се приеме. Така че вървим в процедура. 

Благодаря.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното предложение от колегата Баханов, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  5  (Мария  Бойкинова,  

Ивайло  Ивков,  Георги  Баханов,  Владимир  Пенев,  Румен  Цачев);  

против  -  8 (Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев,   Камелия  

Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева).

 Не се приема.

Отрицателен вот на колегата Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моят  отрицателен  вот  ще  започне  с 

първите думи на господин  Баханов. Аз не знам в каква процедура 

сме.  Бяхме  в  съвсем  друг  тип  процедура.  В  един  момент 

разискванията свършиха, започна гласуване, имаше първо гласуване 

с отрицателен вот. В един момент имаше реплика на отрицателен 

вот,  после  имаше  някакво  допълнително  предложение,  което 

гласувахме. Аз в момента съм в отрицателен вот, а май забравихме 

още  отначало накъде  тръгнахме  в  момента.  Трябваше  в  крайна 

сметка да си влезем в нормалната процедура, да се гласува ето това 

нещо и да се свърши цялата работа. Пак се отклонихме!

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, може би 

аз сбърках, че казах „реплика”, а всъщност колегата Баханов изказа 

отрицателния  си  вот.  Колегата  Цачев  каза,  че  това  е  отделно 

предложение и то действително беше направено. Моя е грешката, че 

казах „реплика”. Благодаря и на колегата Чаушев.

Който е съгласен с направеното предложение от докладчика, 

моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 
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Грозева,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  

Таня  Цанева);  против -  4 (Румен Цачев,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов, Ивайло Ивков).

Предложението на докладчика се приема.

Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Кратък  отрицателен  вот.  Считам,  че  в 

случай като този ние сме длъжни да вземем някакви мерки и най-

малкото, което можехме да направим, е да поискаме обяснение от 

колегата дали това са негови съзнателни действия или не. Само за 

ваше сведение, колеги, вече за публикации във фейсбук има присъди 

по наказателни дела.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Доклад  по  актове  за 

установяване  на  административни  нарушения  –  има  думата 

господин Сюлейман.

Точка  10.  Доклад  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия с вх.  № МИ-07-12 от 29 февруари 2016 г.  е 

постъпило писмо от Столична община, район „Оборище”, от кмета 

на  район  „Оборище”.  С  това  писмо  са  ни  върнати  актовете  за 

установяване на административни нарушения съответно № 16-МИ и 

№  18-МИ,  издадени  в  изпълнение  на  Решение  №  2885-МИ  от  3 

ноември 2015 г.  и  Решение № 2888-МИ от 3  ноември 2015 г.  на 

Централната избирателна комисия против ПИК Нюз. Към писмото 

са  приложени  и  два  протокола  във  връзка  с  опитите,  които  са 

направили  служителите  на  район  „Оборище”  за  връчването  на 

актовете. Първият протокол е от 26 януари 2016 г. На първия опит за 

връчване  на  актовете  за  установяване  на  административни 

нарушения на 26 януари служителите са  посетили офиса на ПИК 

Нюз  като  управителят  Недялко  Йорданов  по  информация  на 

служителите е бил в чужбина и е обещано от служителката на ПИК 

Нюз, че той в най-кратко време ще се появи да си получи актовете. 
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Но това така и не се случва. Затова на 23 февруари 2016 г. се прави 

втори опит за връчването на актовете, за което също има протокол, 

но  агенцията  вече  не  се  помещава  на  същия  адрес.  Това  е 

информация на охраната, които са казали, че тази агенция вече се 

помещава някъде  по бул.  „Черни връх” и  не  е  възможно да  бъде 

намерен техен представител.

В  така  създалата  се  ситуация,  колеги,  аз  предлагам  да 

напишем едно писмо до Столичната дирекция на вътрешните работи 

във  връзка  с  връчването  на  актовете  за  установяване  на 

административни  нарушения  да  ни  предоставят  информация 

относно постоянния или настоящия адрес на управителя на агенция 

ПИК Нюз, за да може евентуално да бъде намерен на този адрес и да 

му  бъдат  връчени  актовете.  Проверих  и  в  Търговския  регистър, 

адресът  е  същият,  на  който  сме  издали  акта.  Ако  не,  ще  търсим 

други варианти за връчването.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други  предложения? 

Няма.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение  от  колегата 

Сюлейман, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова,  Мария Мусорлиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  

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

Продължаваме  с  точката  за  изплащане  на  възнаграждения. 

Заповядайте, колега Цачев.

Точка  11.  Искания  от  общински  избирателни  комисии за 

изплащане на възнаграждения.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

вх. № МИ-15-341 от 2 март 2016 г. Под този номер са заведени три 

искания  за  изплащане  на  възнаграждения  от  Общинската 

избирателна  комисия –  Плевен.  Исканията  са  във  връзка  с 

провеждане  на  заседания на  комисията  и  осъществяване  на 
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дежурство. Едното заседание е било на 22 февруари 2016 г., другото 

е на 26  февруари, а дежурството е било на 25  февруари 2016 г. За 

първото  заседание от  22  февруари към  искането  е  приложен 

протокол на комисията от проведеното  заседание с присъствалите 

членове,  както  и  решението,  което  е  прието  от  комисията. 

Заседанието е във връзка с прекратяване пълномощията на  кмет на 

кметство Тодорово  в  община  Плевен.  Обсъден  е  въпросът  с 

несъвместимост по  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  какъвто  сигнал  е  получен  в  Общинската 

избирателна комисия. На 25  февруари е осъществено дежурство от 

член  на  комисията  и  от  председателя  на  комисията  във  връзка  с 

подготвяне  на  материали  и  проект  на  решение  за  26  февруари, 

когато  е  проведено  и  заседание на  комисията,  където  е  обсъден 

случаят и е  прието решение за прекратяване на пълномощията на 

кмета на това кметство.

Осъществен  е  законовият  състав  за  изплащане  на 

възнагражденията и предлагам да одобрим направеното искане.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така  предложеното  от  колегата  Румен  Цачев  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК – Плевен, моля да гласува.

  Гласували  12  членове на ЦИК:  за - 12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова,  Мария Мусорлиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  

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

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-

326  от  29  февруари  2016  г.  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Павел  баня,  за  изплащане  на  проведени  заседания  и 

дежурства  за  периода 10 ноември 2015 г.  до 15 февруари 2016 г. 

Дежурство се е провело на 10 ноември 2015 г. от председател и един 

член.  То  е  във  връзка  с  получаване  на  препис  от  жалба  по 

административно  дело  №  474/2015  г.  и  съответно  изготвяне  на 

становище. Основанието за заплащането е наше Решение № 2901.
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На 11 ноември 2015 г.  се е провело заседание, на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена. На това заседание Общинската избирателна комисия е приела 

решение по заявление за закриване на инициативни комитети. Тези 

инициативни  комитети  са  получили  искане  от  Сметната  палата 

някаква  справка,  че  следва  да  бъдат  закрити  и  това  е  накарало 

Общинската  избирателна  комисия  да  вземе  такова  решение  за 

закриването на тези инициативни комитети.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Трябвало  е  да  им  издадат 

удостоверение,  че  прекратяват  съществуването  си  с  обявяване  на 

изборния резултат, а не да вземат решение, че ги прекратяват. Това е 

абсолютно  нищожно  решение.  И  със  Сметната  палата  трябва  да 

влезем в контакт – не може да искат от общинските комисии такъв 

абсурд.  Съвсем  сериозно,  трябва  да  напишем  едно  официално 

писмо,  че  инициативните  комитети  за  издигане  на  независими 

кандидати,  било  в  изборите  за  народни  представители,  било  в 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове,  прекратяват  своето 

съществуване  с  обявяване  на  изборните  резултати.  И  не  е 

необходимо вземане  на  последващи решения от  общинските и  от 

районните  избирателни  комисии.  Аз  ви  предлагам  да  напишем 

такова  писмо  до  Сметната  палата.  А  на  тази  комисия  трябва  да 

кажем, че решението й е нищожно.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз съм съгласна да напишем 

това писмо до Сметната палата, но нека първо да изискаме цялата 

преписка  от  Общинската  избирателна  комисия,  за  да  видим 

Сметната палата какво им е изискала и да преценим какво конкретно 

ще напишем до Сметната палата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Какъв е бил дневният им ред?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Дневният  ред  е:  закриване  на 

инициативни комитети; определяне на комисия от членове на ОИК 

за предаване на изборните книжа; доклади по писма; и други. 

Моето  предложение  е  да  изискаме  цялата  преписка  по 

заявленията  на тези  инициативни комитети, за да преценим какво 
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Сметната палата е изискала,  за да подготвим коректен отговор до 

Сметната палата, защото може Общинската избирателна комисия да 

не е  разбрала добре какво се иска.  И няма смисъл ние да пишем 

трето писмо.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  съгласна,  че  на  Сметната 

палата ще напишем писмо, след като изискаме, но на Общинската 

избирателна  комисия  да  им  изискаме  да  изпратят  преписката  по 

електронната поща, за да е възможно най-бързо и да можем ние да 

реагираме  до  четвъртък.  Като  заплатим  възнагражденията  на 

Общинската избирателна комисия, да им напишем едно писмо, че 

им заплащаме, защото имат заседание за определяне на дежурни за 

отваряне на помещение, а решението им е нищожно.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Бойкинова, 

продължете доклада си за Павел баня.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докладвах  заседанието  на  11 

ноември 2015 г.  След това,  на  12 ноември 2015 г.  е  осъществено 

дежурство от председател и член по повод изготвяне и внасяне в 

Административен  съд  –  Стара  Загора,  на  становище  по 

административно дело № 474/2015 г., както и на доказателства. На 

13 ноември 2015 г. се е провело дежурство от председател и член за 

процесуално представителство по дело № 474/2015 г. На 16 ноември 

2015 г. има дежурство от председател и член във връзка с изготвяне 

и внасяне до Административния съд по дело № 474 на искане за 

разпит  на  свидетели.  На  18  ноември  2015  г.  е  осъществено 

процесуално представителство от председател и член по дело № 474. 

На 20 ноември 2015 г. също се е провело заседание от председател, 

заместник-председател, секретар и 7 члена. Точката в дневния ред е 

закриване на инициативни комитети, упълномощаване на членове на 

ОИК  да  присъстват  на  разпореденото  от  Административния  съд 

повторно преброяване на бюлетините и доклади по писма.

Предлагам да им се изплати възнаграждение.

На 23 ноември 2015 г. се е провело дежурство от председател 

и  член,  които  са  участвали  в  преброяването  на  бюлетините, 
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проведено  в  сградата  на  община  Павел  баня  в  присъствието  на 

вещите лица. На 26 ноември 2015 г. се е осъществило дежурство от 

един член – тя е получила експертизата на вещото лице.

На 24 ноември 2015 г. се е провело заседание от председател, 

заместник-председател,  секретар  и  8  члена.  На  това  заседание  са 

разгледали молбата за прекратяване на пълномощията на общински 

съветник и са взели решение да изпратят уведомление до общинския 

съветник, че в тридневен срок може да направи възражение. На 30 

ноември 2015 г. се е осъществило дежурство от председател и член – 

всъщност  това  е  процесуално представителство  по  дело  № 474  в 

Административен съд – Стара Загора.

На 1 декември 2015 г.  се е провело заседание,  на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена.  На  това  заседание  са  прекратили  пълномощията  на 

общинския съветник. На 9 декември 2015 г. се е провело заседание 

от председател, заместник-председател, секретар и 8 члена, на което 

са обявили следващия от листата от политическата партия кандидат 

за  общински съветник.  На 16 декември 2015 г.  се  е  осъществило 

дежурство от член. Той е получил препис от касационна жалба и е 

внесъл становище по дело № 474/2015 г. И на 15 февруари 2016 г. се 

е  провело  заседание,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  7  члена.  На  това  заседание  са 

определили  членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  за 

прибиране  на  избирателните  списъци  съгласно  наше  Решение  № 

2662.

Предлагам  за  този  период  да  се  изплатят  съответните 

дежурства и заседания на основание наше Решение № 2901.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение за изплащане на възнаграждения на 

Общинската избирателна комисия – Павел баня, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 
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Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков).

Обединяваме ли се около това да изискаме първо преписката, 

за да знаем какви коректни писма да изпишем? Обединяваме се. По 

телефона  ли  ще  се  свържете,  госпожо  Бойкинова,  или  с  писмо? 

Добре.

Заповядайте за доклад по следващите възнаграждения.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-344 от 7 март 2016 г. 

ви докладвам искане за изплащане на възнаграждение за проведени 

дежурства  от  членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Велико Търново. На 10 февруари 2016 г. се е провело дежурство от 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  двама  члена. 

Всъщност  те  са  част  от  комисията,  която  е  присъствала  по 

приемането на избирателните списъци след извършената проверка. 

Предлагам да им се изплати дежурство на основание т. 12, буква „е”, 

раздел  Втори от  наше Решение № 2901.  И едно  дежурство  да  се 

изплати  на  председателя  за  процесуално  представителство  на  23 

февруари 2016 г.  във Върховния административен съд по дело № 

13719/2015 г.

С вх. № МИ-15-343 от 7 март 2016 г. сме получили искане за 

изплащане  на  дежурство  на  25  февруари  2016  г.  от  председател, 

секретар и член. На това дежурство те са подготвили материалите и 

проектите  за  решения за  предстоящото  заседание  на  26 февруари 

2016  г.  Предлагам  да  им  се  изплати  проведеното  дежурство  на 

основание т. 12, буква „а”, раздел 2 от Решение № 2901.

На  26  февруари  2016  г.  са  провели заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена. На това заседание са взели решение да се връчи уведомление 

на общински съветник, с което той желае да му бъдат прекратени 

пълномощията,  че може да вземе и възражение в тридневен срок. 

Молят да се изплати възнаграждение за проведеното заседание на 

основание наше Решение № 2901. И дежурство на 29 февруари 2016 

г.  от  председател  и  член.  На  това  дежурство  са  подготвили 
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материалите и проектите за решения за предстоящото заседание на 1 

март 2016 г. На 1 март 2016 г. се е провело заседание, на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена.  На  това  заседание  Общинската  избирателна  комисия  е 

прекратила пълномощията на общинския съветник и е  обявила за 

избран следващия от съответната листа на партията. И дежурство на 

председател, секретар и член на 2 март 2016 г. във връзка с искане от 

МВР  –  Свищов,  за  предоставяне  на  информация  и  копия  на 

документи. Съответно те са изготвени и са предоставени.

Предлагам  да  се  изплатят  докладваните  дежурства  и 

заседания на основание наше Решение № 2901.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – Велико Търново, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

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

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-316 от 25 февруари 

2016  г.  ви  докладвам  искане  за  изплащане  на  дежурство  от 

Общинската избирателна комисия – Братя Даскалови. Дежурството 

се е провело на 15 февруари 2016 г. от трима членове. Всъщност те 

са  участвали в комисията  по приемане на избирателните  списъци 

след извършването на проверката и поставянето им в помещението, 

в което се съхраняват изборните книжа и материали.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Иванка  

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

Госпожо Грозева, заповядайте.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Уважаеми колеги, с вх. № 

МИ-15- 15-342 от 7 март 2016 г. е пристигнало искане за изплащане 

на  възнаграждение  от  Общинската  избирателна  комисия –  Роман. 

Комисията е провела заседание на 26 февруари 2016 г., на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена. На заседанието са прекратили предсрочно пълномощията на 

общински съветник и са обявили следващия за избран.

Предлагам ви да одобрим изплащането на възнаграждение за 

така проведеното заседание.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Иванка  

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото искане е с  вх. № МИ-15-

347 от7 март  2016 г. от  Общинската избирателна комисия – Лом. 

Общинската избирателна комисия – Лом,  искат изплащане на две 

заседания, проведени на 2 и на 5 февруари 2016 г. На 2 февруари са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена.  На заседанието  са  разгледали постъпила касационна жалба 

срещу решение № 688 от 18 декември 2015 г. Взели са решение да 

подготвят  възражение  и  на  5  февруари  отново  в  пълен  състав  – 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  члена,  са 

гласували  възражение  до  Върховния  административен  съд  във 

връзка с касационната жалба.

Предлагам ви да утвърдим изплащането на двете заседания, 

проведени на 2 и на 5 февруари 2016 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен  с  така  направеното  предложение  за  изплащане  на 

възнаграждение на ОИК – Лом, моля да гласува.
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Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Иванка  

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И последното. С вх. № МИ-15-340 от 2 

март  2016  г. е  пристигнало  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия –  Видин.  Общинската  избирателна  комисия –  Видин,  е 

провела две заседания – на 5 и на 9 февруари. На 5 февруари 2016 г. 

в  състав:  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  члена 

комисията е излъчила трима свои представители, които да участват в 

комисията при прибиране на списъците, върнати след проверка от 

„ГРАО”.  На 9 февруари 2016 г.  в състав:  председател,  заместник-

председател, секретар и 7 члена комисията се е събрала, за да приеме 

становище  по  касационно  дело  №  14714/2015  г.  на  Върховния 

административен съд.

Освен  двете  заседания  на  8  февруари  2016  г.  председател, 

секретар  и  един  член,  определени  с  решение  на  комисията,  са 

прибрали  списъците  съгласно  решението,  което  е  било  взето  на 

заседанието от 5 февруари. На 11 февруари председател, секретар и 

един  член  са  дали  дежурство  във  връзка  с  окомплектоването  на 

пристигналите  преписки  по  актове  за  установяване  на 

административни  нарушения,  а  именно  №  10,  №  11,  които  са 

връчени  от  Столична  община.  Същите  дежурни  са  ги 

окомплектовали  и  са  ги  изпратили  на  областния  управител  за 

издаване  на  наказателно  постановление.  На следващия ден,  на  12 

февруари,  председател,  секретар  и  един  член  са  участвали  в 

окомплектоването на три акта, също връчени от Столична община, и 

същите  са  били  окомплектовани  и  изпратени  на  областния 

управител за издаване на наказателно постановление.

Предлагам ви да утвърдим изплащането на възнаграждение 

за двете заседания, както и на дежурствата, които ви докладвах, на 

Общинската избирателна комисия – Видин.
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ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направените предложения, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Иванка  

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

Уважаеми колеги, само да ви кажа, че се налага да сменим 

датата за кръглата маса. На 30 март няма нито една свободна зала, 

възможностите са за 29 март зала 7 или 31 март зала 7. Така че моля 

ви да прегласуваме това решение за 29 или 31 март – вторник или 

четвъртък.  Ако  продължим да  отлагаме,  ще  се  ангажират  всички 

зали.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Колеги,  аз  предлагам  принципно  да 

приемем  тези  две  дати,  а  днес  има  и  заседание на  Обществения 

съвет, да се консултираме и с тях и да кажат дали на 29-ти или на 31-

ви март да бъде тази кръгла маса.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз  предлагам  да  вземем 

решение,  защото  трябва  да  се  ангажира  зала.  Когато  говорихме 

предния път, имаше свободни зали за всички дни, сега почти няма 

друга възможност и не можем да отлагаме. Моля за предложения: на 

29-ти или на 31 март. Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Предлагам  31  март,  така  че  да  можем  в 

началото  на  седмицата  да  проведем  заседание,  а  после,  ако  е 

необходимо, да проведем и извънредно. Мисля, че по-удобната дата 

е 31 март.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  други 

предложения или колеги, които не са съгласни?

Който е съгласен кръглата маса да бъде проведена на 31 март 

в зала 7 на НДК, четвъртък, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 
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Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Продължаваме  с  докладите  по  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  искане  с  вх.  №  МИ-15-337  от  2  март  2016  г. от 

Общинската  избирателна  комисия –  Сунгурларе,  област  Бургас. 

Искането  е  за  изплащането  на  възнаграждения  за  две  заседания, 

които  са  проведени  на  29  януари  2016  г. На  заседанието  са 

присъствали  заместник-председател,  секретар  и  5  членове,  тоест 

общо седем. Основанието за изплащане е Решение № 2901-МИ на 

Централната  избирателна  комисия  от  5  ноември  2015  г.,  раздел 

първи, т. 1, буква „и”. На това заседание Общинската избирателна 

комисия  –  Сунгурларе,  е  взела  решение  за  определяне  на  трима 

членове на Общинската избирателна комисия, които да присъстват 

при  внасянето  заедно  с  комисията,  определена  от  общината,  на 

избирателните  списъци  в  помещението,  в  което  се  съхраняват 

книжата от изборите за общински съветници и кметове и проведения 

национален  референдум  на  25  октомври  2015  г.  Предлагам  за 

изплащане.

Второто  заседание  е  проведено  на  9  февруари  2016  г.,  на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и 7 членове.  На това заседание е разгледана жалбата на господин 

Андреев.  Става  въпрос  за  един  член  на  секционна  избирателна 

комисия, който беше пуснал жалба и до Централната избирателна 

комисия за това, че в деня на изборите беше заменен с друг член на 

секционната  избирателна  комисия,  поради  което  не  му  беше 

изплатено  възнаграждение  и  той  е  пуснал  жалба  до  Общинската 

избирателна  комисия  да  му  бъде  изплатено  обезщетение  за  деня 

преди изборния ден,  тоест в деня за предаването на книжата,  тъй 

като тогава той е участвал в комисията по приемане на изборните 
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книжа и материали, но в изборния ден не е присъствал, тъй като е 

бил заменен. В тази връзка Общинската избирателна комисия е взела 

решение,  с  което  е  оставила  жалбата  като  неоснователна  по 

изложените в решението мотиви, което е приложено към протокола. 

Предлагам за изплащане по раздел първи, т. 1, буква „и” от наше 

Решение № 2901-МИ.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направеното  предложение  от  колегата  Андреев  за  изплащане 

възнаграждения на ОИК – Сунгурларе, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11  (Румяна  Сидерова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,   Георги  

Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-338 

от 2 март 2016 г. е постъпило искане от Общинската избирателна 

комисия  –  Етрополе,  за  заплащане  на  едно  заседание  и  едно 

дежурство.  Заседанието  е  проведено  на  12  февруари  2016  г. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател  и  7  члена  на 

комисията.  Основанието  е  т.  11  във  връзка  с  т.  1,  буква  „з”  от 

Решение № 2901-МИ. Дежурството е проведено на 11 февруари от 

председателя  за  подготовка  на  това  заседание.  Основанието  за 

изплащане е т. 12, буква „а” от същото решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Иванка  

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Много се извинявам, колеги, но 

да  направя  едно  допълнение  към  доклада  си  за  Общинската 
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избирателна  комисия –  Сунгурларе,  по  отношение на  един  от 

членовете на Общинската избирателна комисия на основание раздел 

пети,  т.  20  от  нашето  решение  се  иска  изплащането  и  на 

командировъчни за деня, в който е участвал в  заседанието. В тази 

връзка в писмото е включено изплащането, тъй като практиката на 

Централната  избирателна  комисия  е  да  не  се  включва  в  самата 

справка, която се изпраща, а допълнително в писмото. Това само за 

допълнение на доклада.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Добре.  Продължете, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Постъпило  е  писмо  от  член  на 

Общинската избирателна комисия – Костенец, с питане кога ще им 

бъдат  изплатени  възнагражденията  за  заседанията  и  дежурствата, 

проведени  през  м.  ноември  2015  г. При  направената  справка 

констатирах,  че  ние  с  две  наши  протоколни  решения  сме 

разпоредили  изплащането  на  възнаграждения  на  Общинската 

избирателна комисия за тези заседания и дежурства и сме изпратили 

съответните писма до Общинската избирателна комисия – Костенец, 

както  и  до  главния  секретар  на  Министерския  съвет   още  на  16 

декември 2015 г. Затова ви предлагам да изпратим писмо-отговор до 

господин Апостолов за извършените от нас действия, както и едно 

писмо  с  питане  до  изпълняващия  длъжността  главен  секретар на 

Министерския  съвет  дали  са  преведени  парите  за  тези 

възнаграждения, на коя дата и на кои лица.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който  е  съгласен  с  така 

предложените текстове на писма, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

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

РУМЯНА  СИДЕРОВА: По  телефона  получих  сигнал,  че  е 

идентична ситуацията в Сливница, но чакам официално писмо.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-335 от 1 

март 2016 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от Общинската избирателна комисия – Завет, за проведено заседание 

на  1  февруари 2016  г.,  на  което  са  присъствали  заместник-

председател,  секретар  и  4  члена,  на  което  са  взели  решение  за 

определяне на свои членове за отваряне и съответно запечатване на 

помещение с изборни книжа и материали по реда на т. 32 от наше 

Решение № 2662. Предлагам на основание Решение № 2901-МИ, т. 

1, буква „з” да им се изплати това възнаграждение. На 2 февруари е 

проведено дежурство, на което са присъствали тримата определени 

членове  -  заместник-председател,  секретар  и  член,  във  връзка  с 

прибиране на избирателните списъци в това помещение, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали. Предлагам на основание 

Решение № 2901-МИ, т. 12, буква „е” във връзка с т. 32 от Решение 

№ 2662-МИ от 18 октомври 2015 г. на ЦИК да им се изплатят тези 

възнаграждения за заседанието и дежурството.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение за изплащане на възнаграждения на ОИК 

– Завет, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло 

Ивков).

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-15-334 от 1 март 2016 г. сме 

получили искане за  заплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Цар Калоян, за две дежурства, проведени на 

9  февруари 2016  г. от  председател,  заместник-председател  и 

секретар.  На основание  наше Решение № 2901-МИ от  5  ноември 

2015 г.,  т.  12,  буква  „в”  във връзка  с  изготвяне  на  становище по 

административно  дело  №  1370/2015  г.  на  Върховния 
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административен съд предлагам да им се изплати възнаграждение за 

това дежурство. И дежурство на 10 февруари 2016 г. на председателя 

по Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на ЦИК, т. 12, буква 

„б”  за  процесуалното  представителство.  Предлагам  и  това 

възнаграждение да се одобри.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение за ОИК – Цар Калоян, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло 

Ивков).

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-15-241 от 12 февруари 2016 

г. сме  получили  искане  от  Общинската  избирателна  комисия – 

Джебел, за заплащане на възнаграждения за заседания и дежурства. 

На 26 януари  2016 г. комисията  е  провела  заседание, на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена. Обсъждали са и са приели становище за насрочени съдебни 

дела срещу решение на Общинската избирателна комисия, поради 

което на основание т. 11 от Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 

г.  на  ЦИК  предлагам  да  им  се  изплати  възнаграждение  за  това 

заседание.  На  27  януари  2016  г.  е  проведено  дежурство  на 

председателя  за  представляване  на  Общинската  избирателна 

комисия в съдебно заседание пред Върховния административен съд, 

поради което на основание т. 12, буква „б” от Решение № 2901-МИ 

от  5  ноември  2015  г.  на  ЦИК  предлагам  да  му  се  изплати  това 

дежурство за явяването пред съда. Също така се иска и заплащане на 

дежурство на 4 февруари 2016 г. от председателя за получаване на 

избирателните списъци от ГД „ГРАО”, поради което на основание т. 

12, буква „а” на Решение № 2901 на ЦИК във връзка с Решение № 

2662-МИ  на  ЦИК  предлагам  да  се  изплати  и  това  дежурство  на 

председателя.
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Тук се претендира и за дежурство на 29 януари 2016 г. Това е 

случаят,  който разисквахме,  уважаеми колеги,  за  деня,  в който се 

пътува  за  дело  и  за  което  има  и  приложено  командировъчно. 

Миналия път го решихме по определен начин. Доколкото схващам, 

не се изплаща и поддържам този тип практика в случая, просто ви го 

споменавам.  Това  –  за  пълнота  на  доклада.  Няма  основание  за 

изплащане.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение за изплащане на възнаграждения на ОИК 

- Джебел, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  Георги  Баханов,  Таня  Цанева,  

Ивайло Ивков).

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-15-2207 от 19 февруари 2016 

г. сме  получили  искане  от  Общинската  избирателна  комисия – 

Джебел, за поправяне на допуснати технически грешки в одобрена 

справка от 15 декември на ЦИК за дежурство на 5 ноември 2015 г. В 

справката  е  записано  секретар  и  член,  а  следва да  се  поправи  на 

двама членове. На дежурството на 2 ноември 2015 г. не е записано, 

че председателят е дал дежурство, а в действителност председателят 

е дал такова дежурство, поради което предлагам също да се поправи 

справката  за  дежурството  на  2  ноември  2015  г. Освен  това  в 

справката  от  14  януари  2016  г. на  ЦИК  за  дежурството  на  16 

декември  2015  г. е  записан  един член,  а  в  действителност  двама 

членове са дали дежурство. Съответно на 17 декември 2015 г. в тази 

справка  е  записано  двама  членове,  а  в  действителност  са  трима 

членове.

Предлагам да се поправят тези грешки.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Който  е  съгласен  с 

поправката на тези грешки, моля да гласува.
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Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  Георги  Баханов,  Таня  Цанева,  

Ивайло Ивков).

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колегите от община Джебел са изпратили 

командировъчните си.  Предлагам също по реда да се упомене, че 

съответните  командировъчни  се  изплащат  по  реда  на  нашето 

решение от общинските служби, така както приехме текста, когато 

се искат и представят командировъчни.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, съгласни ли сте с 

направеното предложение? Няма против.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-15-06-215 от 7 март  2016 г. 

сме получили писмо от община Нова Загора, с което ни прилагат в 

изпълнение на наше решение протокола от комисията за отваряне на 

помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали и 

съответния приемно-предавателен протокол. За сведение,  уважаеми 

колеги.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Следва господин Баханов. 

Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги! С вх. № МИ-15-261 от 8 март 2016 г. е получено 

писмо от председателя на Общинската избирателна комисия – Гоце 

Делчев, по повод на наше проведено заседание на 18 февруари 2016 

г. Ние  сме  взели  решение  за  изплащане  на  възнаграждение  за 

дежурство на трима членове от състава на Общинската избирателна 

комисия – Гоце Делчев. В писмото пише:  „Практиката на ЦИК е да 

се изпраща писмо до ОИК и общинската администрация, с което се 

уведомяват институциите за проведеното заседание и постановеното 

за  изплащане  възнаграждение.  След  получаването  на  писмото 

Общинската избирателна комисия изготвя справка за точните суми и 

на кои членове следва да бъдат платени чрез община Гоце Делчев. 

От своя страна община Гоце Делчев следва да изпрати искане до 
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областната  администрация,  която  изпраща  с  писмо  искането  до 

Министерския  съвет.  До  този  момент  ОИК  –  Гоце  Делчев,  не  е 

получила писмо, било и по имейл, за да изготви нужната справка, 

която  пък  е  необходима  на  общинската  администрация,  за  да 

задейства процедурата по изплащане на възнагражденията.”

Моли ни,  ако има промяна в процедурата за  изплащане на 

възнагражденията, да бъдат уведомени, за да могат своевременно да 

организират съставянето и подписването на документ.

И  накрая,  използва  случая,  за  да  честити  Осми  март  на 

дамите  от  състава  на  ЦИК.  Да  бъдат  живи  и  здрави  и  все  така 

лъчезарни! С пожелание за хубава седмица, от председателя на ОИК 

– Гоце Делчев.

Уважаеми колеги, считам, че тъй като от администрацията са 

ми подготвили, че са изпратили писма с изх. № МИ-15-272 от 18 

февруари 2016 г. до ОИК – Гоце Делчев, и до главния секретар на 

Министерския съвет,  предлагам да се изпрати едно напомнително 

писмо до общинската администрация в Гоце Делчев,  каквато ни е 

практиката досега.  Нямаме промяна в практиката за изплащане на 

възнаграждения (за информация и на останалите колеги в страната), 

така  че  моето  предложение  е  да  подготвим  и  изпратим 

напомнително  писмо  за  изплащане  на  гласувани  вече  от 

Централната  избирателна  комисия  възнаграждения  за  проведено 

дежурство на трима членове на Общинската избирателна комисия – 

Гоце Делчев. Благодаря.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен  с  така  направеното  предложение  от  колегата  Баханов,  с 

благодарност към колегите от ОИК – Гоце Делчев, за пожеланията 

по случай празника, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  

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

Господин Пенев – техническа грешка.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, на 18 февруари съм докладвал 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия – Ловеч, постъпило с вх. № МИ-15-260 от 17 февруари 2016 

г. В изготвената  и изпратена справка е допусната грешка, като за 

първото  заседание  на  29  януари  2016  г.,  за  което  сме  одобрили 

възнаграждение,  е  посочен  като  присъствал  и  заместник-

председателят, а в действителност той не е присъствал, а за второто 

заседание на 5 февруари 2016 г. са записани присъствали 8 членове, 

докато всъщност са присъствали 6.

Моля  да  одобрим  изпращането  на  коригирана  справка  до 

Общинската избирателна комисия – Ловеч.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  

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

Уважаеми колеги,  само да ви попитам кои писма могат  да 

бъдат  отложени,  с  оглед  насроченото  заседание на  Обществения 

съвет  и  изразеното  от  нас  с  госпожа  Цанева  да  уважим 

председателката  Румяна  Дечева  и  заседанието  на  Обществения 

съвет. 

Благодаря. Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 12. Доклади по писма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка да ви 

върна към писмото от 1 март на Печатницата,  с което поискаха в 

електронната  система  да  бъдат  одобрени  наличните  образци  на 

професоре  на  ОИК и  на  СИК,  Приложения  № 82  и  84,  заедно  с 

другите образци на книжа – Приложения №№ 75, 77, 79, 80, 86 и 88 

с  приложено  писмо  от  Общинската  избирателна  комисия.  Само 

маркирам, защото всички сме запознати с това писмо, отговорихме 

на 2 март на техен № 01-000-997 от 1 март 2016 г., с оглед на това, че 

44



всички  книжа,  които  са  възложени  за  отпечатване  по  договор, 

сключен между съответната община и Печатницата на БНБ, следва 

одобрението да се поиска от страната по договора,  общината,  а в 

случай че общината помоли общинската избирателна комисия, може 

да го направи по отношение на протоколите на ОИК и на СИК. В 

този  смисъл  е  отговорила  и  ОИК  –  Аксаково.  Ние  подкрепихме 

изразеното  становище в  писмена  форма на  ОИК –  Аксаково,  и  в 

устна  форма  -  Общинската  избирателна  комисия  –  Монтана,  тъй 

като те нямат задължение по тези договори да изразяват становище 

относно  образци  на  книжа,  които  са  одобрени  с  решение  на 

Централната  избирателна комисия и са  публикувани в  „Държавен 

вестник”.

Докладвам ви го за сведение, защото писмото е съгласувано 

по телефона с всички, изготвено е от присъстващите в Централната 

избирателна  комисия  колеги.  Добавена  е  бележка,  получена  по 

електронната поща от колегата Росица Матева.

Докладвам  ви  писмото,  което  е  с  приложени  във  връзка  с 

нашето предложение да  ни се  предоставят  в действителен  размер 

протоколите на ОИК и на СИК с примерно съдържание в по един 

екземпляр, за да можем да изразим становище. Постъпило е такова 

писмо с приложени такива екземпляри с вх. № МИ-00-37 от 7 март 

2016  г.,  по  два  броя  печатни  образци,  Приложение  №  82  и 

Приложение № 84.

Госпожа  Манолова  възложи  на  администрацията  и  те 

направиха  проверка.  Прегледани  са  от  няколко  души  от 

администрацията  –  Ваня  Стоянова  и  Катя  Благоева.  Изготвено  е 

писмо  от  госпожа  Манолова  с  приложени  бележки,  които 

Централната  избирателна  комисия,  ако  счете,  да  направи  на 

Печатницата  на  БНБ.  Считам,  че  бележките  са  сериозни  (не  съм 

успяла да погледна формулярите на протоколи), но съм запозната с 

бележките  на  колегите  от  администрацията.  Проектът  на  писмо е 

публикуван  във  вътрешната  мрежа.  В  общи  линии  бележките  са 

описани в  самото писмо.  Бележките касаят  несъответствия  между 
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представените  образци  и  одобрените  книжа  с  решение  на 

Централната избирателна комисия. Подробно са описани в проекта 

на писмо.

Предлагам  да  одобрим  по  принцип  представените 

предпечатни  образци  на  два  протокола,  по  един  екземпляр  за 

Печатницата,  а  по  един  от  двата  ще  останат  в  Централната 

избирателна  комисия  и  да  направим  тези  бележки  с  оглед  на 

времето,  което  остава.  Да  одобрим  по  принцип  представените 

предпечатни образци заедно с направените бележки.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен  с  така  направеното  предложение  за  одобряване  на 

поправените протоколи, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-00-40 от 8 март 2016 г. Писмото е публикувано във вътрешната 

мрежа. По електронната поща сме получили от Печатницата на БНБ 

с  приложено  писмо  до  всички  общини  и  общински  избирателни 

комисии с копие до ЦИК и до министъра на финансите, приложен 

график  за  предаване  на  отпечатаните  хартиени  бюлетини  за 

гласуване.  За  нас е  за  сведение.  Предполагам,  че  ще се  получи в 

общинските администрации и в общинските избирателни комисии 

навреме, те имат готовност да направят съответната организация за 

получаване на бюлетините.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова. Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в моята папка е качено писмо с вх. № МИ-06-217 

от 2 март 2016 г. от Румяна Дъчева, секретар на община Севлиево. 

Става въпроса за с. Идилево, община Севлиево, където с решение на 

Върховния административен съд е обявен за недействителен изборът 
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за кмет на кметство с. Идилево, община Севлиево. Населеното място 

е едно от тези, които са по § 17, в които е образувано ново кметство, 

преди  това  е  имало  назначен  кметски  наместник.  В  тази  връзка 

питането е до произвеждането на избори за кмет на кметство кой 

трябва да изпълнява длъжността кмет на кметство с. Идилево. 

Не съм изготвил отговора, но предлагам да изпратим писмо, с 

което да уведомим, че по силата на ал. 2 продължава да изпълнява 

функциите кметският наместник, който до момента е бил, тъй като в 

случая  нямаме  избран  кмет.  А  ако  той  не  желае  да  изпълнява 

функциите,  то  тогава  да  бъде  назначен  по  ал.  3  нов  кметски 

наместник от кмета на общината.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения отговор-писмо, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

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

Госпожа Солакова има едно допълнение. Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  във вътрешната мрежа има 

публикувани  справки  във  връзка  с  нашето  писмо  относно 

организацията,  както  и  по  отношение на  броя  на  избирателите  и 

подадените  заявки.  От  Хисар  например  получихме  включително 

писмо за корекция на заявката в дните преди националния празник. 

Всичко е публикувано във вътрешната мрежа, казвам ви го само за 

сведение.

Докладвам ви само една покана, която ми се струва по-важна 

да стигне с протоколно решение до госпожа Манолова, да направи 

преценка  относно  участието  на  колеги  от  администрацията. 

Поканата е с  вх. № ЦИК-00-335 от 1 март  2016 г. Другите покани 

също  са  публикувани  във  вътрешната  мрежа,  ако  Централната 

избирателна  комисия  проявява  интерес,  но  специално  тази  е  във 

връзка с подготовка и провеждане на вътрешни одити на системата 

за  управление  на  качество  в  съответствие  с  БДС  и  ИСО. 
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Участниците  в  семинара  получават  сертификат  за  вътрешни 

одитори,  така  че  може би е  добре  да  се  прецени възможността  с 

оглед и на необходимостта колеги от администрацията да получат 

такъв сертификат или такива сертификати, в зависимост от броя на 

участниците.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля  да  гласуваме  така 

направеното предложение от колегата Солакова.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Госпожо Сидерова, вие имахте доклад. Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  само  искам  да  ви  насоча 

вниманието  към  изготвения  проект  за  писмо  до  председателя  на 

Народното събрание, който се намира в моята папка във вътрешната 

мрежа, и във връзка с него писмо НР-04-03-1 от 2 февруари от ГД 

„ГРАО” в същата папка и решението по администрация № 1893/2016 

г. на ВАС, за да можем да приемем текста на писмото на следващото 

заседание. Тогава ще ви представя и проект на писмо по отношение 

на общинските съвети.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожа  Нейкова, 

заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  папката  на  колегата 

Матева  има  едно  писмо  до  господин  Кънчо  Бонев,  който  беше 

изпратил покани за доброволно изпълнение за изплащане на сумата 

от 310 лв.,  но не бяха посочени банкови сметки. С това писмо го 

уведомяваме, че плащането ще бъде извършено след представяне на 

данни  за  банковата  сметка.  Моля,  госпожо  председател,  да 

гласуваме това писмо.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение за писмо, моля да гласува.
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Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  14  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, моля да гласуваме да дадем за превод справките и 

информациите от Швейцария, за да бъдат на разположение всички, 

защото  материалите са интересни.

Моля, който е съгласен да бъдат преведени, да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева); против - 1 (Ивайло Ивков).

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Колеги,  в  предходно  заседание 

коментирахме във връзка с насрочените на 13 март нови и частични 

избори  възможността  и  взехме  решение,  че  могат  да  бъдат 

използвани неизползваните печати, които се намират в различните 

общини, от  2015 г. Оказа се обаче, че не сме качили съобщение и 

продължават да идват запитвания. 

Предлагам ви да  качим на нашата интернет страница едно 

съобщение  с  текст,  че  могат  да  бъдат  използвани за  насрочените 

нови и частични избори на 13 март неизползваните печати, останали 

от 2015 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, това беше важно. 

Който е  съгласен  да  бъде качено съобщение  с  текст,  че  могат  да 

бъдат  използвани  неизползваните  печати  от  предните  избори  в 

изборите на 13 март, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  
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Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  само  да  се  уточним,  за  да 

даваме еднакви указания. ОИК – Монтана, ни обърна внимание, че в 

приложимите  решения  не  е  посочено  решението  за  приемане  на 

методическите  указания за  СИК.  Но  всички  те  ги  използват 

съобразно сроковете, посочени в  хронограмите, при обучението на 

секционни избирателни комисии. Становището, което изразяваме, е, 

че  те  са  приложими  и  следва  да  бъдат  съобразени  сроковете  в 

хронограмите.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Предлагам  на  нашата  страница  да 

качим съобщение със съдържание, че при произвеждане на новите и 

частичните избори се прилагат  методическите указания, приети за 

общите избори,  произведени на 25  октомври 2015 г., в  частта  им 

относно гласуването за общински съветници и кметове.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  И  във  връзка  с  печатите,  ако  те  се 

съхраняват в помещенията, където са изборните книжа и материали, 

дали да не обсъдим въпроса необходимо ли е да дадем разрешение, 

без поименно всяка една община да иска отваряне и да приемаме 

решение,  а  за  този  случай  да  приемем  едно  решение  да  дадем 

съгласие.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Тези  печати  не  се  намират  в 

помещенията, а се намират на съхранение в администрациите. Те не 

са раздавани въобще.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля  да  гласуваме 

съобщението, предложено от госпожа  Сидерова.  Който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  
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Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Госпожо Сидерова, вие ли ще проследите качването на двете 

съобщения? Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев, в точка „Разни”.

Точка 13. Разни.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, искам да ви докладвам във връзка с 

доставката  и  монтажа  на  оборудването  приключването  на 

процедурата.  Като  лице,  което  отговаря  за  подписване  на 

междинните  протоколи  и  окончателния  приемно-предавателен 

протокол,  ви  докладвам,  че  поръчката  е  изпълнена  в  срок  и  с 

необходимото качество от фирмата-изпълнител. В тази връзка искам 

да  изкажа и  благодарност  на  Народното  събрание,  на  дирекциите 

„Управление  на  собствеността”  и  „Информационни  и 

комуникационни системи” и на техните служители,  които оказаха 

нужното съдействие при дооброрудването на необходимата техника 

и всички дейности, които бяха извършени в предходните дни, както 

и на „Информационно обслужване”, които осигуряват необходимата 

техника и комуникации. И не на последно място, и на служителите 

от администрацията на Централната избирателна комисия, които без 

да бъдат подканяни, работиха в извънработно време, преди началото 

на работния ден и след това и извършваха каквото е  необходимо 

като съдействие.

Има и два-три въпроса,  които,  колеги,  мисля,  че трябва да 

обсъдим.  Виждате,  в  момента  в  залата  са  разположени  общо  15 

микрофона, които не са достатъчни и така както са разположени, в 

определени моменти създават затруднения при комуникацията. Тъй 

като тази техника не е наша собственост, поставям като въпрос дали 

да не изпратим писмо и да бъде направена заявка за закупуване на 

още пет или шест микрофона и да се заведат от Народното събрание 

на  Централната  избирателна  комисия,  за  да  може  залата  да  бъде 

обслужвана по-добре.
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Това  е  единият  въпрос.  Ако  има  съгласие,  да  подготвим 

съответното писмо.

Другият въпрос, който обсъждахме, е системата за гласуване. 

вчера  разговарях  с  фирмата,  която  отговаря  за  изпълнението  на 

поръчката  и  дадох  съгласие  да  идват  да  извършват  монтаж,  но 

впоследствие  разбрах,  че  този  въпрос  е  дискутиран  и  е  имало 

предложение  монтажът  да  се  извърши  след  извършване  на 

освежаване  на  залата,  боядисване.  Но  все  пак  вече  при  така 

осъществените дейности мисля, че това е по-малкото нещо и няма 

пречка  да  дадем  съгласие  да  си  довършат  работата.  Например  в 

петък и събота (събота е работен ден) те биха могли да свършат това 

нещо,  а  ако  извършваме  освежаване,  няма  пречка  да  се  покрия 

мониторите, както и всичко останало в залата.

Казах,  че  днес  ще  кажа  на  фирмата  какво  е  решила 

Комисията.  Ако  сте  съгласни,  да  се  приключи  с  този  въпрос  по 

изпълнението на поръчката, тъй като имаме голямо забавяне вече от 

наша страна.

И  третото  нещо,  имаше  предложение  и  становище  на 

специалистите  самата  озвучителна  уредба,  която  ползваме,  с  тези 

тон колони казаха, че са технически остарели, звукът не е добър, не 

се чува добре. Имаше предложение за закупуване на две тон колони 

друг  тип  –  пасивни,  а  не  активни,  както  са  тези,  като  бъдат 

разположени  на  стената  на  залата  от  двете  страни  и  съответният 

усилвател, за да може да се чува по-добре.

Това са трите неща извън изпълнението на поръчката. За тон 

колоните и за усилвател след представяне на  оферта бих могъл да 

докладвам. Ако има одобрение и по принцип съгласие сега, да бъде 

одобрено закупуването и монтажът на тази техника.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението на колегата Цачев, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Румен 

Цачев,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  
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Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева,  Ивайло  Ивков);  

против – 2 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев).

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  не  съм по принцип против 

изпълнението  на  договор,  сключен  с  Централната  избирателна 

комисия. Тъй като започнахме с благодарностите, сега е моментът да 

благодарим и на Румен Цачев за личното време, за личния принос за 

това залата да изглежда по този начин и днес да се чувстваме по-

комфортно в  нея.  Но гласувах  „против”,  защото  по  принцип съм 

против  тази  електронна  система,  тъй  като  считам,  че  тя  не 

съответства на изискването на закона за поименно гласуване и няма 

да даде тази възможност.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, благодаря ви.

Следващото заседание е в четвъртък, 10 март, от 10,30 ч., за 

която дата всички са уведомени.

(Закрито в 13,40 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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