
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 324

На 16 февруари 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Промени в състави на ОИК.

Докладват: Александър Андреев,

Иванка Грозева

2.  Предложение  до  Президента  за  насрочване  на  частичен 

избор  за  кмет  на  кметство Срединка,  община  Кърджали,  област 

Кърджали.

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Румен Цачев, Йорданка

Ганчева, Румяна Сидерова

4. Доклад  по  информация  от  Министерството  на 

правосъдието.

Докладва: Камелия Нейкова

5. Доклад по заявление по Закона за достъп до обществена 

информация.

Докладва: Камелия Нейкова

6. Разпределение  на  Бюлетина  от  местните  избори  и 

националния референдум по институции.

Докладва: Емануил Христов

7. Искания  за  от  общински  избирателни  комисии  за 

изплащане на възнаграждения за заседания и дежурства.



Докладват: Румяна Сидерова,

Камелия Нейкова

8. Доклади по писма до прокуратури.

Докладват: Ивайло Ивков,

Георги Баханов

9. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, 

Камелия Нейкова, Ивайло Ивков, 

Румяна Сидерова, Емануил Христов, 

Ерхан Чаушев, Георги Баханов

10. Разни.

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Владимир Пенев,   Георги 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман,  Румен Цачев, Румяна 

Сидерова.     

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Мария 

Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Имате  ли  предложения  за  изменения  и  допълнения  към 

предложения ви дневен ред? Колегата Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В точката за отваряне на помещения 

да докладвам за район „Връбница“, София.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Колегата 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да включите нова точка в 

дневния ред, а именно промяна в състав на ОИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  трябва  да 

бъде нова точка първа от дневния ред. Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена и аз в точката 

за промяна в състав на ОИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега  Грозева. 

Колегата Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предложение  до  Президента  за 

насрочване на частичен избор в кметство Срединка,  Кърджали. И в 

точката доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предложението 

до  Президента  ще  бъде  нова  точка  втора.  Заповядайте, колега 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате,  госпожо председател, да 

ме  включите  в  точката  доклади  по  писма  до  прокуратури  и  в 

доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви.  Други 

предложения? Не виждам. Определям колегата Сюлейман да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло 

Ивков).

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  колегите  Матева  и  Цанева 

отсъстват  поради  командировка  от  Централната  избирателна 

комисия,  колегата  Бойкинова отсъства  по  обективни  причини, 

колегата  Пенев ще  замени  колегата  Бойкинова, като  се  яви  в 
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качеството си на представител на Централната избирателна комисия 

по делата в 11 ч., затова не е в зала и колегата Солакова ще закъснее 

по  обективни  причини.  Колеги,  нямам  информация  по  какви 

причини  колегата  Томов и  колегата  Мусорлиева  ги  няма, 

предполагам, че ще закъснеят.

Започваме с нова точка първа от дневния ред – промени в 

състави на ОИК. Първи е колегата Андреев.

Точка  1.  Промени  в  състави  на  общински  избирателни 

комисии.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  наше 

Решение  № 3072-МИ/НР от  11  февруари 2016  г. сме  освободили 

член  на  Общинската  избирателна  комисия –  Дряново,  Михаил 

Николаев Колев. В тази връзка е изпратено и писмо до политическа 

партия „Атака” да направи предложение за член, който да замени 

освободения член от ОИК – Дряново.

В тази връзка с  вх.  № МИ-10-16 от 15  февруари 2016 г. е 

постъпило  в  Централната  избирателна  комисия  предложение, 

подписано  от  Апостол  Матев,  който  в  преписката  по  ОИК  – 

Дряново,  има  пълномощно от  представляващия  Волен  Сидеров,  с 

което  се  прави  предложение  на  мястото  на  освободения  Михаил 

Колев  да  бъде  назначена  за  член  на  Общинската  избирателна 

комисия Ганка Михайлова Матева. Към предложението е приложено 

саморъчно подписано  от  Ганка  Михайлова  Матева  декларация  по 

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

отделно това има приложено и копие от диплом за завършено висше 

образование, а именно „магистър социална педагогика”.

Изготвил  съм  проект  на  решение,  който  е  във  вътрешната 

мрежа в  моята  папка  и  ви  предлагам  на  мястото  на  освободения 

Михаил Колев да бъде назначена Ганка Михайлова Матева и да й 

бъде издадено удостоверение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

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

решение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло 

Ивков).

Колеги, това е Решение № 3074-МИ/НР.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги, в моята папка от днешна дата е проектът за решение. Моят 

случай  е  аналогичен.  С  Решение  №  3066-МИ/НР  от  9  февруари 

2016 г. на Централната избирателна комисия е освободен като член 

на Общинската избирателна комисия – Брегово, Тихомир Найденов 

Петров.  Изпратено  е  писмо  до  политическа  партия  ДПС  за 

предложение на нов член.

Постъпило  е  уведомително  писмо  с   вх.  №  МИ-10-15  от 

12 февруари  2016  г.  първоначално  по  електронната  поща,  а  на 

15 февруари е пристигнал и оригиналът. Уведомителното писмо е от 

Станислав  Атанасов,  упълномощен  представител  на  политическа 

партия ДПС, който предлага на мястото на освободения с Решение 

№ 3066-МИ/НР от 9 февруари 2016 г. Тихомир Найденов Петров да 

бъде  назначен  Илко  Борисов  Киндианов,  който  е  посочен  като 

резерва в общите избори на 25 октомври 2015 г.

Към  преписката  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Брегово,  се  съдържа  декларация  по  чл.  81,  както  и  диплом  за 

завършено  висше  образование  на  Илко  Борисов  Киндианов.  Към 

преписката  е  приобщено  и  изрично  пълномощно  от  политическа 

партия ДПС в полза на Станислав Атанасов.

Предлагам  ви  да  бъде  назначен  като  член  на  Общинската 

избирателна комисия – Брегово, Илко Борисов Киндианов и да му 

бъде издадено удостоверение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло 

Ивков).

Това е Решение № 3075-МИ/НР.

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред  – 

предложение  до  Президента  за  насрочване  на  частични  избори. 

Заповядайте, колега Чаушев.

Точка  2.   Предложение  до  Президента  за  насрочване  на 

частичен избор за  кмет на кметство Срединка,  община  Кърджали, 

област Кърджали.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в моята папка има проект на решение за предложение до Президента 

за насрочване на частичен избор за  кмет на кметство Срединка. Аз 

ви докладвах  предния път,  сега  документите дойдоха в  оригинал. 

Представено е решение № 291 от 29 януари 2016 г. със заверка, че е 

влязло в сила,  съответният протокол от проведеното  заседание на 

29 януари 2016 г., на което са прекратени пълномощията на кмета на 

кметство  Срединка,  и  протоколът  от  10  февруари 2016  г. на 

Общинската  избирателна  комисия –  Кърджали,  с  което  са 

окомплектовали  и  изпратили  документите  до  Централната 

избирателна комисия за предложение до Президента за насрочване 

на частичен избор на кмет на кметство Срединка, община Кърджали, 

област Кърджали.

Предлагам на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс да 

предложим  на  Президента  на  Република  България  да  насрочи 
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частичен избор за  кмет на кметство Срединка,  община Кърджали, 

област Кърджали. И да се изпрати съответното писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 3076-МИ.

И,  колеги,  който  е  съгласен  да  изпратим  това  решение  с 

писмо със стандартен текст ведно с приложенията до Президента, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Продължаваме със  следваща точка – искания за отваряне на 

запечатани помещения. Първи е колегата Цачев.

Точка 3. Искания за отваряне на запечатани помещения.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане  вх. 

№ МИ-14-28 от 15 февруари 2016 г. от кмета на община Стралджа, с 

което се иска разрешаване на достъп до запечатано помещение,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от местните избори 

в 2011 г. и изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, с 

цел изваждане на изборните книжа от местните избори и предаване 

на отдел „Държавен архив”. Книжата и материалите от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  не  следва  да  бъдат  предавани,  а  се 

съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори. 

Съгласно  Решение  № 2662  достъпът  се  осъществява  както  по 
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разпореждане  на  съдебните  и  разследващите  органи,  така  и  по 

решение на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното, предлагам да приемем решение, с което 

да разрешим отваряне на запечатано помещение в община Стралджа, 

област Ямбол, в което се съхраняват цитираните изборни книжа от 

местните избори в 2011 г. за предаването им на Държавна агенция 

„Архиви”.  Достъпът  до  запечатаното  помещение  следва  да  се 

осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662 на ЦИК от комисия 

от длъжностни лица, назначени със заповед на кмета на общината. 

За  отварянето  на  помещението следва да  се  съставят  съответните 

протоколи  съобразно  изискванията  на  т.  31  от  решението  на 

Централната  избирателна  комисия,  а  книжата  и  материалите  от 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  следва да 

останат  за  съхранение  в  помещението  до  произвеждане  на 

следващите избори. 

След  предаване  на  книжата  от  изборите  от  2011  г.  и 

унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината 

следва да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и 

реда  за  отварянето,  резултата  от  експертизата  на  експертната 

комисия,  както  и  информация  за  унищожаването  на  останалите 

изборни книжа и материали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  коментари  по  така  предложения  проект  на  решение?  Не 

виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Ивилина Алексиева, Метин 

Сюлейман, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков).

Решението е № 3077-ПВР/МИ.

Следващ  докладчик колегата  Ганчева.  Заповядайте, госпожо 

Ганчева.

8



ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ви докладвам 

писмо, получено от кмета на община Девня, с което в изпълнение на 

т. 32 от наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. ни е 

изпратен протокол от 4  февруари за разпечатване на помещение за 

съхранение на изборни книжа, в които са поставени избирателните 

списъци  след  извършена  от  Териториалното  звена  на  „ГРАО” 

проверка, и заповед № 1002-48 от 4  февруари 2016 г. от кмета на 

община  Девня  за  определените  длъжностни  лица  от  общинската 

администрация с вх. № МИ-06-113 от 15 февруари 2016 г. Това – за 

сведение.

И подобно писмо, което е пристигнало както по имейл, така и 

в  оригинал  днес,  от  председателя  и  от  секретаря  на  Общинската 

избирателна комисия – Аксаково, с вх. № МИ-15-237 от 15 февруари 

2016 г., входирано по имейл на 12  февруари, с което на  основание 

т. 32  са  ни  изпратени  констативен  протокол  от  3  февруари за 

разпечатване на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове  и  националния референдум на  25  октомври и  1  ноември 

2015  г.  с  цел  прибиране  на  избирателните  списъци,  ведно  със 

заповед № 866 от 18 ноември 2015 г. на кмета на община Аксаково, 

както  и  решение  №  313  от  1  ноември  2015  г.  на  Общинската 

избирателна  комисия  с  оглед  определянето  на  членове  на  ОИК, 

които да присъстват. Това – за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте отново, колега 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Колеги, в моята папка във 

вътрешната  мрежа  ще  намери  проекта,  който  касае  искане  за 

отваряне на помещение в община Ружинци. С писмо вх. № МИ-14-

05 от 15 февруари 2016 г. от кмета на община Ружинци е поискано 

разрешение  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените местни избори на 
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23 октомври 2011 г. във връзка с тяхното архивиране и предаване на 

„Държавен архив”.

Предлагам  ви  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение, като книжата и материалите от изборите за президент и 

вицепрезидент, които се съхраняват в същото помещение, следва да 

бъдат  запазени  и  съхранявани  до  произвеждане  на  следващите 

избори  за  президент  и  вицепрезидент.  Отварянето  да  бъде 

извършено съгласно наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 

2015 г., за което отваряне да бъде изготвен протокол съгласно и по 

реда  на  т.  30  от  наше  Решение  №  2662-МИ/НР  от  18  октомври 

2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Това е Решение № 3078-ПВР/МИ.

Продължете, колега.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря. Имам още един проект. Той 

е в същата папка. Касае искане за отваряне на запечатани помещения 

в община Козлодуй. С вх. № МИ-06-111 от 15 февруари 2016 г. е 

пристигнало  писмо,  подписано  от  кмета  на  община  Козлодуй,  с 

искане  за  отваряне  на  три  помещения,  в  които  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените през 2015 г. избори 

за общински съветници и национален референдум, от изборите за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

произведени  на  25  май  2014  г.,  и  от  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. Искането за отваряне на трите 

помещения е с цел извършване на ремонт, монтиране на стелажи и 

подреждане на документи.
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С  Решение  №  2786-ЕП/НС  от  23  октомври  2015  г. 

Централната  избирателна  комисия  е  разрешила  отваряне  на  две 

помещения поради възникнало наводнение, предизвикано от авария 

в  ВиК  системата.  След  отводняване  на  помещението  обаче  не  е 

извършен ремонт поради лоши метеорологични условия и недостиг 

на  финансов  ресурс.  В  момента  общината  разполага  с  финансов 

ресурс  и  с  възможност  за  извършване  на  ремонт,  монтиране  на 

стелажи и подреждане на документите, поради което ви предлагам 

да разрешим отваряне на трите запечатани помещения, в които се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за общински съветници и кметове и националния референдум през 

2015 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България и тези за народни представители във връзка с извършване 

на ремонтните дейности, като се спази редът на наше Решение № 

2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., както и Решение № 314-ЕП от 8 

май 2014 г. и Решение № 826-НС от 3 септември 2014 година.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам в диспозитива да запишем, че 

при извършване на ремонта комисията от назначените със заповедта 

на  кмета  длъжностни  лица  да  извърши  контрол  по  време  на 

извършването  на  ремонта  с  оглед  да  не  остават  без  надзор 

помещенията  и  книжата  вътре  в  тях  при  ремонта.  Понеже  в 

диспозитива не е записано, че книжата се преместват.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  аз  мисля,  че  е  достатъчно 

описанието, че във връзка с поставянето на стелажите и извършения 

ремонт естествено е, че книжата ще бъдат преместени, тъй като в 

приземния етаж на кметството в Козлодуй се намират тези архивни 

помещения.  Предполагам,  че  ще  бъдат  премествани  от  едно 

помещение  в  друго  и  после  подреждани  отново  с  цел  тяхното 

правилно съхраняване.  Аз ви го прочетох и докладвах подробно – 

отваряне  на  тези  три  помещения  с  цел  извършване  на  ремонт, 
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монтиране  на  стелажи  и  подреждане  на  документите.  Това  е 

искането.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  колегата  Цачев.  Обсъдихме  в  оперативен 

порядък,  че  най-вероятно  тези  книжа  и  материали няма  да  бъдат 

преместени  от  тези  три  помещения  в  други  поради  липса  на 

помещение и мисля, че в оперативен порядък се съгласихме с това 

допълнение. 

Така че, колеги, който е съгласен с така предложения проект 

на  решение  ведно  с  допълнението,  направено  от  колегата  Цачев, 

моля да гласува.

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

Александър Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,   Емануил 

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 3079-ЕП/НС/МИ

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  проектът  за 

решение е във вътрешната мрежа в моята папка в днешно заседание.

Постъпило е  искане  с  вх.  № МИ-14-29  от  15  февруари  от 

кмета  на  район  „Връбница”  да  бъде  издадено  разрешение  за 

преместване  на  изборни  книжа  от  помещение  на  седмия  етаж  в 

помещение на петия етаж в сградата на район „Връбница”. И в двете 

помещения се  съхраняват  книжата  от  изборите,  произведени през 

2011  г.  за  общински  съветници  и  кметове  и  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката.  Целта  на  това  преместване  е 

извършване на авариен ремонт вследствие на теч в помещенията на 

седмия етаж.

Виждате в проекта на решение, че разрешаваме отварянето на 

запечатаните помещения на петия и на седмия етаж в сградата на 

район  „Връбница”,  в  които  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 
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кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 

23 и 30 октомври 2011 г.  и преместването им от помещението на 

етаж седми в помещението на етаж пети за съхранение с цел да се 

направят  аварийни  ремонтни  дейности  на  помещенията  на  етаж 

седми. Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборните 

книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение 

№ 1662-МИ/НР от 28 октомври 2015 г. от комисия от длъжностни 

лица, определена със заповед на кмета на общината.

След преместване на книжата помещението на етаж пети да 

се заключи и запечата по реда на т. 29 от Решение № 2662, абзац 

първи, от комисията, назначена със заповед на кмета на общината. 

За  извършване  на  действията  да  се  състави  протокол  съобразно 

изискванията на т. 31 от Решение № 2662. Копие от заповедта на 

кмета  за  определяне  на  длъжностните  лица  от  общинската 

администрация  и  от  съставения  протокол  да  се  предоставят  на 

Централната  избирателна  комисия.  Решението  подлежи  на 

обжалване.

Помещението на седми етаж всъщност ще се опразни, вътре 

няма да останат книжа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Доколкото разбрах, тук се съдържат 

предимно книжа от 2011 г. и от президентските избори, но срокът за 

съхраняване на книжата от 2011 г. вече изтече. Може би трябва да 

им напомним, че трябва да се обърнат към Държавен архив и да ги 

предадат, защото това е огромен масив от материали, които вече са 

ненужни и само ще ги разнасят от един етаж на друг.  Дали не е 

редно да им напомним, че специално на материалите от местните 

избори срокът е изтекъл и е редно да бъдат обработени и предадени 

на Държавен архив.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Аз  съм  съгласна,  че  има  още  два 

месеца  до изтичане на срока, но не може да е в този диспозитив и 

тъкмо щях да ви предложа да им изпратим напомнително писмо, че 
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изтича срокът за предаване на Държавен архив и да се свържат, за да 

предприемат действия по архивиране на книжата. Но това трябва да 

е с отделно писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с така предложения проект на решение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков ).

Колеги, това е Решение № 3080-ПВР/МИ.

И, колеги, който е съгласен с едно напомнително писмо що се 

отнася до книжата и материалите от местните избори и изтичащия 

срок след няколко месеца за другите, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Колеги,  изчерпихме  и  тази  точка  от  дневния  ред. 

Продължаваме  със  следваща  точка  –  доклад  по  информация  от 

Министерството на правосъдието и свързани въпроси.

Преди  да  дам  думата  на  колегата  Нейкова,  само  да  ви 

информирам, колеги, че с  вх. № МИ-00-20 от 12  февруари 2016 г., 

публикуван  във  вътрешната  мрежа,  колегата  Таня  Цанева,  аз  и 

асистента  ми  Дейзи  Стоянова  съставихме  протокол  за  следното: 

преписките,  получени  от  Министерството  на  правосъдието  с 

входящи номера МИ-04-4 от 12 февруари 2016 г. и към МИ-04-4 от 

12  февруари 2016  г. с  придружителни  писма  в  копие  след  моя 

резолюция и с приложение в оригинал 13 справки за съдимост към 

първа преписка и 26 справки за съдимост към втората преписка, бяха 

запечатани в плик, подписан от нас трите и заключени в касата в моя 

кабинет.  Впоследствие,  тъй  като  преписката  е  разпределена  на 

колегата  Нейкова, колегата  Нейкова по същия начин с протокол за 

отваряне на касата взима и разглежда тези документи.
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Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  преди  да 

докладвам  писмата  от  Министерството  на  правосъдието  само  за 

сведение,  че  от  Общинската  избирателна  комисия –  Монтана, 

Общинската  избирателна  комисия –  Гълъбово,  Общинската 

избирателна  комисия –  Тунджа,  и  Общинската  избирателна 

комисия –  Стара  Загора,  са  пристигнали  в  оригинал  списъците  с 

регистрираните  кандидати за кметове на кметства в новите избори. 

Тези данни ни бяха предоставени миналата седмица по електронната 

поща  във  връзка  с  обобщената  информация,  която  изпращахме  в 

Министерството на правосъдието. А с писма вх.  № МИ-15-200 от 

11 февруари  2016  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Брусарци, и вх. № МИ-15-212 от 11 февруари 2016 г. от Общинската 

избирателна комисия – Мизия, са изпратени списъци с корекции, тъй 

като е имало допуснати технически грешки при изписване на данни 

на кандидатите. Те своевременно са изпратени от колегата Матева в 

Министерството на правосъдието.

С вх. № МИ-04-4 от 12 февруари 2016 г. е получено писмо от 

Министерството на правосъдието на основание чл. 33, ал. 5, т. 7 от 

Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата 

за  съдимост,  с  което са  ни  изпратени 13 справки за  съдимост  на 

лицата  по  приложен  списък,  регистрирани  като  кандидати  за 

кметове в новите избори. И с вх. № към МИ-04-4 от 12 февруари 

2016 г. на същото основание ни е изпратен списък с 26 справки за 

съдимост  на  лицата,  които  са  регистрирани  като  кандидати  за 

кметове  в  новите  избори.  За  две  лица  е  установено,  че  има 

несъответствие  в  единните  граждански  номера,  но  това 

своевременно е отстранено като техническа грешка. 

Както  казахте,  госпожо  председател,  тези  преписки,  които 

бяха  съхранявани  до  тази  сутрин  в  касата  в  кабинета  на  вашия 

асистент,  аз  ги получих тази сутрин.  Извършила съм проверка на 

всички 39 справки и установих, че Министерството на правосъдието 

са ни предоставили информация по целия списък с лица, които сме 

15



им изпратили с искане за проверка съгласно наше Решение № 2000 

от  2015  г.  Всички  лица  отговарят  на  изискванията  по  Четвърти 

раздел от това решение, тоест за нито едно от тях към настоящия 

момент  няма  данни  то  да  е  осъдено  с  влязла  в  сила  присъда  за 

умишлено  престъпление  от  общ  характер.  Тоест  няма  налице 

обстоятелство,  поради  което  да  не  отговаря  на  изискванията  на 

нашето решение, както и на изискванията за регистрация.

В  тази  връзка  ви  предлагам  тези  справки  за  съдимост  за 

новите  избори,  а  впоследствие,  когато получим и за  кандидатите, 

които ще бъдат регистрирани в частичните избори, тъй като срокът 

за  регистрация  е  днес  до  края  на  деня  и  след  това  ще  изпратим 

искане за информация, да бъдат съхранявани в касата в стая № 60, 

като  бъдат  предоставени  на  госпожа  Манолова,  директор  на 

дирекция  „Администрация”.  Справките,  за  които  докладвам  в 

момента,  са  в  мен,  някой  ако  иска  да  се  запознае  с  тях.  След 

заседанието ще ги предоставя с протокол на госпожа Манолова, за 

да бъдат съхранени в касата, както и тези, които бяха при общите 

избори.

Това е по писмата от Министерството на правосъдието.

И тъй като става въпрос за регистрация на кандидати в нови 

избори, ви докладвам и писмо с вх. № МИ-04-03-3 от 12 февруари 

2016 г., то е качено в днешно заседание в папка с моите инициали, от 

ГД  „ГРАО”  относно  извършена  проверка  на  кандидатите, 

регистрирани за участие в новите избори на 13 март. От проверката 

е  установено,  че кандидатите  в представения списък отговарят на 

условията  на  чл.  397,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  За  двама  от 

кандидатите е имало несъответствие в единния граждански номер.

Колеги,  предлагам  ви  във  връзка  с  информацията  от 

Министерството на правосъдието и от Главна дирекция „ГРАО” да 

изпратим  до  съответните  общински  избирателни  комисии 

информация,  че  регистрираните  кандидати  за  кметове  в  новите 

избори отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на раздел 
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Четвърти и Пети от Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Продължаваме със  следваща точка от дневния ред.  Отново 

докладчик е колегата Нейкова. Заповядайте.

Точка  5.  Доклад  по  заявление  по  Закона  за  достъп  до 

обществена информация.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание е качено 

писмо с вх. № НР-20-1 от 12 февруари 2016 г., което на практика 

представлява  заявление  от  Полина  Паунова,  журналист  от  Медия 

пул, за достъп до обществена информация. Можете да се запознаете 

със съдържанието на заявлението.

Колеги,  след  като  се  запознах  със  заявлението  и  съгласно 

Вътрешните  правила  за  изпълнение  на  Закона  за  достъп  до 

обществена  информация  от  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия, имаме заявление, подадено по електронен път. 

Съгласно ал. 4 от Вътрешните правила не е необходимо заявлението 

да  бъде  подписано  с  електронен  подпис  по  реда  на  Закона  за 

електронни документи и електронния подпис,  като е  записано,  че 

следва  да  бъде  изпратено  на  електронния  адрес  на  Централната 

избирателна комисия и то точно така е предоставено. А за неговото 

разглеждане  трябва  да  се  определи  комисия  с  решение  на 

Централната избирателна комисия, като разглеждането трябва да е 

не по-късно от 14 дни от датата на регистриране на заявлението. В 
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комисията  се  включват  представители  на  администрацията,  а  при 

необходимост и членове на Централната избирателна комисия.

Аз  ви  предлагам  да  вземем  протоколно  решение  за 

определяне на комисия, която да разгледа заявлението за достъп до 

обществена информация, тъй като мисля, че вътре са доста данните, 

които се изискват.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък обсъдихме разпоредбите на Закона за достъп до обществена 

информация  и  нашите  вътрешни  правила.  Продължете,  колега  с 

предложението си.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам ви комисията да е 

в  състав  двама  членове  на  ЦИК  и  един  от  юрисконсултите. 

Предлагам колегата Ганчева от Централната избирателна комисия, 

от администрацията господин Желязков  и ако не възразявате, аз да 

се включа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  от 

колегата  Нейкова.  Който  е  съгласен  да  формираме  комисия  в 

състава, предложен от колегата Нейкова, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред  – 

разпределение  на  Бюлетина  по  институции.  Заповядайте,  колега 

Христов.

Точка  6.  Разпределение  на  Бюлетина  за  резултатите  от 

местните избори и  националния референдум през октомври  2015 г. 

по институции.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка ще видите един файл, 
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наречен  „Разпределение”,  в  който  има  представен  проект  за 

разпределение  на Бюлетина с  резултатите  от  изборите,  специално 

местните  избори  в  2015  г.  То  е  на  базата  на  предходни 

разпределения и актуализирано с допълнителните искания от други 

институции.  Ще  ви  помоля  да  го  прегледате,  макар  че  съм  се 

постарал да включа абсолютно всички, които са имали отношение 

досега по този въпрос и са изявили желание да притежават от тези 

бюлетини, но все пак може някой от вас да прецени, че и някой друг 

трябва да получи от тези бюлетини.

Разпределени са в две части.  Знаете,  че 150 бюлетини са с 

твърди  корици  и  600  с  меки  корици.  Виждате  накрая  и  резерва, 

който  остава,  така  че  все  пак  има  бройки,  които  ще  останат  в 

Централната избирателна комисия за допълнителни нужди.

Това е по отношение на самото разпределение. Но искам да 

допълня  и  това,  че  всички  си  спомняте,  че  в  края  на  миналата 

година,  когато  бяха  отпечатани  бюлетините,  Централната 

избирателна комисия подписа протокол за отговорно пазене на тези 

бюлетини в този, който подготви и отпечата бюлетините, а именно 

„Информационно  обслужване”.  Те  ни  уведомиха  по  телефона,  че 

става  въпрос  за  20  палети  с  бюлетини.  Бюлетинът  за  местните 

избори е  от  седем тома и  един том е  Бюлетинът за  националния 

референдум. Това умножено по 750, означава че тук става въпрос за 

шест хиляди тома, които се съхраняват върху 20 палети. Освен това 

знаете,  че  Централната  избирателна  комисия  няма  предоставено 

помещение  в  рамките  на  тази  сграда  за  съхраняването  им  и 

практиката, която имаме през последните десет и повече години, е 

да се извърши такова разпределение и да се използва това, че след 

разпределението тези екземпляри да бъдат доставени на съответните 

институции,  за  които  са  предвидени,  така  че  да  не  минават  през 

склад  на  Централната  избирателна  комисия.  Именно  затова  ви 

предлагам разпределението специално за местните избори (след това 

ще кажа и за националния референдум),  с което на практика като го 

извършим, при нас ще останат 32 броя комплекта с твърди корици и 
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26 с меки корици, което по седем броя пак не е малко, но все пак ще 

намерим къде да ги съхраняваме. Още повече, знаете, че има вече 

едно-две писма от отделни лица, които желаят да получат от тях, 

така че именно от тези резерви ще им предоставим.

Допълнително към това, което досега сме предоставяли и сме 

уточнили, съм включил тук и Националното сдружение на общините 

в България, тъй като от една година често си контактуваме с тях и 

мисля, че е редно и при тях да дадем едно копие, независимо че те не 

са заявили желанието си, но е добре да имат, тъй като става въпрос 

за местните избори и касае фактически всички общини.

Ако  ви  прави  впечатление,  завишили  сме  бройките,  за  да 

предоставим  по  един  екземпляр  на  всички  общини  –  265  са 

общинските  администрации.  И  отделно  от  твърдите  корици  сме 

записали  28  бройки  за  областните  администрации,  тъй  като  в 

предходни години сме предоставяли по сто бройки за общинските 

администрации и Министерският съвет фактически е вдигал рамене 

и е казвал, на кого по-напред да дам. И бюлетините остават така или 

иначе неразпределени в предходните години. Затова този път така 

направих сметката, че при нас да останат по-малко, но  специално от 

местните избори да има за всички общински администрации.

По  отношение  на  разпределението  на  бюлетините  за 

националния  референдум,  аз  предлагам  първата  част,  която  е  с 

твърди  корици,  да  остане  също,  тъй  като  там  са  определени 

фактически най-важните институции в нашата държава и не виждам 

някакво  разместване,  което  е  необходимо.  Но  с  меките  корици 

смятам,  че  е  излишно  да  даваме  на  общинските  администрации 

Бюлетина  от  националния  референдум,  просто  няма  какво  да  го 

правят. Той не представлява интерес за тях. Затова може би тези 265 

бройки,  които  са  за  общинските  администрации,  и  45-те  бройки, 

които  са  за  коалиции и  партии,  участвали  в  местните  избори,  да 

останат  на  съхранение  в  Централната  избирателна  комисия  и  да 

бъдат използвани за предоставяне на неправителствени организации 
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и  на  други  лица  и  организации,  които  се  заинтересуват  от 

резултатите от местния референдум.

Това е, което мога да ви предложа. Интересувахме се дали 

има други юридически факултети открити, защото, както знаете, от 

четири-пет години сме предвидили да даваме по един екземпляр на 

юридическите факултети към висшите учебни заведения. Оказа се, 

че този брой е все още актуален.

Това  е  предложението,  което  смятам  да  приемем  с 

протоколно  решение  и  ако  го  приемем,  да  уведомим 

„Информационно  обслужване”,  като  му  дадем  съответните 

координати специално на юридически факултети и там, където има 

проблем, да им съдействаме за откриване на адресите, за да бъдат 

изпратени директно, а не да минават чрез нас.

Така че, моля ви да направите предложения, ако имате, ако 

не, да преминем към гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. Колеги, не виждам предложения. Още веднъж благодаря, 

господин Христов, разпределил сте всички бройки.

Колеги, който е съгласен да приемем протоколно решение за 

това разпределение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Колегата Христов ще уведоми „Информационно обслужване” 

и ще предостави информацията, която той спомена, по отношение на 

адресите на висшите учебни заведения с юридически факултети.

Продължаваме със следваща точка – искания за изплащане на 

възнаграждения от ОИК. Първа е колегата Сидерова.

Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-228 

от  11  февруари  2016  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската 
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избирателна комисия – Ихтиман, за изплащане на едно заседание на 

пълния  състав  на  комисията,  проведено  на  4  февруари  2016  г. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

8 членове.  Основанието  е  наше  Решение  №  2901-МИ,  т.  11  във 

връзка  с  чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен да се изплати това възнаграждение, моля да 

гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е с вх. № МИ-15-

243 от 15 февруари 2016 г.  Искането е постъпило от Общинската 

избирателна комисия – Златица, област Софийска, за изплащане на 

две заседания, проведени на 6 и на 12 февруари. Двете заседания са 

свързани  с  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  общински 

съветник поради неизпълнение на задължението му да предприеме 

действия  за  прекратяване  на  участие  в  управителен  съвет  на 

общинско търговско дружество. На 6 февруари е присъствала цялата 

комисия в състав: председател, заместник-председател, секретар и 8 

члена. Основанието е Решение № 2901-МИ, т. 11 във връзка с чл. 30, 

ал.  4  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация. Уведомили са общинския съветник, че има право в 

тридневен срок да даде становище.

Следващото заседание е проведено на 12 февруари, на което 

са взели решение за предсрочното прекратяване на пълномощията. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

5 членове на комисията.

Имат искане и две дежурства за подготовка на заседанията на 

10 и на 11 февруари. Основанието е т. 12 от Решение № 2901-МИ. И 
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в двата случая са дежурили  заместник-председател, секретар и по 

един член на комисията, тоест двете дежурства са за по трима души.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен да изплатим тези възнаграждения и дежурства на членове 

на ОИК – Златица, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин  

Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков ).

Следващ докладчик е колегата Нейкова. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо с вх. № МИ-15-242 

от  12  февруари 2016  г. е  постъпило  искане  от  Общинската 

избирателна  комисия –  Русе,  за  изплащане  на  възнаграждение  за 

проведено едно заседание и две дежурства. Заседанието е проведено 

на 6 януари  2016 г. Присъствали са  председател, двама заместник-

председатели и 7 членове на Общинската избирателна комисия. На 

това заседание е разгледана жалба, подадена срещу решение № 27 от 

25 ноември 2015 г. по административно дело № 497/2015 г. по описа 

на Административен съд – Русе. Основанието за изплащане е в наше 

Решение № 2901, Раздел първи, т. 1, буква „ж”.

Проведено е дежурство на 4 януари 2016 г. от председател и 

секретар  на  Общинската  избирателна  комисия,  на  което  са 

подготвени  материали  за  заседанието  на  6  януари  и  е  подготвен 

проект на становище по трите касационни жалби срещу решението 

на  Административен  съд  –  Русе.  Основанието  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  дежурство е  в  Решение № 2901,  Раздел втори, 

т. 12,  букви „а“ и „в“.  И на 5 януари дежурство от председател и 

секретар. Основанието за изплащане е същото. Вероятно колегите, 

които са дали дежурство в два последователни дни, са подготвили 

становищата по трите касационни жалби, които са били одобрени с 

решение на  Общинската  избирателна  комисия на  заседанието  на6 

януари.
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Към  искането  са  приложени  всички  документи  съгласно 

нашето  решение,  когато  се  изпраща  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение, така че ви предлагам да одобрим изплащането на 

тези възнаграждения от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  по  информация  от 

Общинската  избирателна  комисия –  Ковачевци,  е  допусната 

техническа грешка в справка за възнагражденията на ОИК, одобрена 

с  протоколно  решение  на  ЦИК  на  1  декември  2015  г.,  като  в 

одобрените за изплащане възнаграждения за проведено заседание на 

14 ноември 2015 г. е пропуснат заместник-председателят. Видно от 

приложените към преписката протоколи и решения на Общинската 

избирателна  комисия,  заместник-председателят  е  присъствал,  така 

че  ви  предлагам  да  одобрим  справка,  с  която  да  се  отстрани 

допуснатата  техническа,  като  се  изпрати  и  писмо до  Общинската 

избирателна комисия – Ковачевци, и съответно до администрацията 

на Министерския съвет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – писма до 

прокуратури. Първи докладчик е колегата Ивков.

Точка 8. Доклади по писма до прокуратури.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № ЕП-09-30 от 9 февруари 

2016 г. от Окръжен следствен отдел при ОП – Бургас. Тук е малко 

по-различно от  друг път,  защото преди всичко  са  въпроси,  които 

изискват  разяснение,  тълкуване.  Но от отговорите ще разберете  и 

въпросите,  като  ако  има  от  ваша  страна  въпроси,  мога  да  ви 

отговоря.

Аз ви обръщам внимание на т. 7. Въпросът в т. 7 много ме 

затрудни вчера, дискутирах с колеги, извършена ли е била проверка 

по  чл.  16,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  от  страна  на  Централната 

избирателна  комисия,  за  което  да  се  приложат  съответните 

удостоверяващи документи. 

Тоест моля ви да погледнете отговорите, от които са видни и 

въпросите, аз съм ги направил седем, както са и въпросите. Касае се 

за лице, за което сме дали сигнал, че е гласувало, без да има право на 

глас,  тоест  имало е настоящ адрес  извън страната.  Преписките са 

две, аз сега ви докладвам ЕП-09-30. Това е за Памплона, Испания. 

Лицето  е  подало  заявление  по  чл.  16.  Аз  горе  обяснявам  на 

въпросите,  че в крайна сметка много от прокуратурите това не го 

знаят,  защото четат  Изборния кодекс и се  чудят за  какво са тези 

заявления  и  си  представят,  че  списъкът  се  прави  по  тях.  Тоест 

обясняваме  в  общи  линии,  че  заявленията  по  чл.  16,  ал.  1  имат 

значение единствено за определяне на местата и броя на секциите, 

които ще бъдат отворени съгласно изискванията на чл. 14 и 15 от 

Изборния кодекс. Това е най-удобният отговор на седми въпрос, но 

аз  ще  ви  помоля  да  ме  упълномощите  да  проведа  разговор  по 

телефона, за да няма нови писма, защото това е твърде формален 

отговор. Според мен те имат предвид чл. 17, ал. 4. От друга страна, 

материята  е  деликатна  и  не  искам  да  гадая  какво  имат  предвид, 

защото  по  чл.  17  има  още  няколко  проверки.  Мисля  така  да 

изпратим писмото, защото формално съм прав, чл. 16, ал. 4 няма. Ще 

им кажа, че сме го изпратили в този вид и да им поясня каква е 

процедурата.  Аз  се  помъчих  да  се  сетя,  не  си  спомням 

„Информационно обслужване” точно какви проверки правеха и дали 
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правят  тази  по чл.  17,  ал.  4,  но  в  крайна сметка има смисъл и  е 

логично да я правят за лицата, подали заявление по чл. 16, ал. 1. А за 

тези,  които  не  са  подали,  те  не  я  правят,  защото  законът  не  го 

изисква. 

Но какви са правните последици от тази проверка? Ние не 

изпращаме реално на секциите някакъв забранителен списък, поне аз 

нямам спомен да е такава практиката на Централната избирателна 

комисия, а според мен това се съдържа във въпроса. Разяснявам го 

горе-долу, може би не съм достатъчно точен, защото аз го мислих 

доста, пък вие сега се запознавате. Но отговорите са при вас и от тях 

съдите и за въпросите. Аз съм дал въпрос – отговор.

Въпросът е само следният. Поставям го на дискусия и да ми 

помогнете. Централната избирателна комисия вижда в срока 22 дни 

преди  изборите,  който  е  по  чл.  17,  ал.  4,  че  дадено  лице  не  би 

следвало да има право на глас. Правната последица каква е? Ние не 

можем да изпратим на едната секция, защото това лице във всяка 

друга секция може да отиде и да си упражни правото на глас. Тоест 

безсмислено  е  ние  да  дадем  за  едната  секция  и  той  да  отиде  в 

съседното селище и да гласува. Затова попълват  декларации. Това 

възнамерявам да обясня.  Декларацията  съм я цитирал в текста на 

писмото и ви предлагам този текст на отговор, като възнамерявам, за 

да не е така формално, те очевидно са объркали текста при въпроса, 

да ми пояснят чл. 17, ал. 4 ли имат предвид, чл. 17, ал. 5 ли? Защото 

там има няколко проверки. Все пак аз се досещам по смисъла, но не 

мога  да  гадая  точно  какво  ги  интересува  за  нуждите  на 

разследването.

Предлагам ви така да изпратим отговорите и аз да се опитам 

по телефона с  оглед да  избегнем излишна кореспонденция за  два 

случая,  очевидно  показват  познания  по  Изборния  кодекс,  да  им 

разясня  нашата  практика,  която  се  корени  най-вече  в  това  да 

разберат, че заявленията по чл. 16, ал. 1, нямат значение за това кой 

може  да  гласува.  Всеки,  който  се  яви  в  секцията  и  носи  личен 

документ, може, като попълни декларацията, да гласува.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, чухте детайлния доклад на колегата Ивков. Колеги, имате ли 

предложения, допълнения? Не виждам. 

Който  е  съгласен  да  отговорим  по  този  начин,  моля  да 

гласува.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Емануил Христов,  Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Продължете, колега, със следващ доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви още един проект на отговор 

на писмо с вх. № ЕП-09-18 от 25 януари 2016 г. Касае се за секция в 

Обединените  арабски  емирства.  Извадили  сме  състава  съгласно 

нашите  решения,  отговорили сме  на  всички въпроси.  Въпросното 

лице не е  подавало по чл.  16,  ал.  1  заявление и сме обяснили по 

принцип, че дори и да не подаде, има право и не е учудващо, че е 

гласувало,  както  се  съдържа  във  въпроса,  ако  спази  процедурата, 

която подробно съм описал в отговора. Така че това е безпроблемна 

преписка. Ние не сме извършвали проверка по т. 7, защото тя не е 

подала заявление. Това е разликата между първото и второто – че 

тук лицето не  е  подало заявление,  а  се  е  явило и гласувало.  Ние 

проверихме  с  госпожа  Манолова,  директора  на  дирекция 

„Администрация”, и с „Информационно обслужване”, не е подавала 

заявление по чл. 16, ал. 1.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? 

Колеги,  в  оперативен  порядък направихме  корекции  в 

писмото. Други колеги? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложеното  писмо  ведно  с 

корекциите, направени в оперативен порядък, моля да гласува.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 
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Грозева,  Емануил Христов,  Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков ).

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

доклади по писма. Първи докладчик в зала е колегата Нейкова.

Точка 9. Доклади по писма.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  №  МИ-4-3  от 

12 февруари 2016 г. сме получили преписка от дирекция „Инспекция 

по  труда”  –  Русе,  относно  постъпил  сигнал  от  синдикалните 

организации  в  училище  „Паисий  Хилендарски”,  гр.  Сливо  поле, 

област Русе. Сигналът е от синдикални организации. В сигнала се 

твърди,  че  заместник-председателят  на  Общинската  избирателна 

комисия по време на активния период на общите избори през 2015 г. 

е получавал възнаграждение като заместник-председател на ОИК – 

Сливо  поле,  и  като  главен  счетоводител  в  училището.  Според 

подателите на сигнала това е нарушение на чл. 83, ал. 3 от Изборния 

кодекс. Изпращат ни сигнала за действия по компетентност.

Аз ви го докладвам сега за сведение и за следващо заседание 

ще  подготвя  под  формата  на  писмо  отговор  до  Инспекцията  по 

труда, защото мисля, че в края на миналата година имахме такива 

подобни случаи и моето мнение е, че няма нарушение на чл. 83, ал. 3 

от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  е  за 

сведение  и  за  следващия  път.  Моля,  колеги,  запознайте  се. 

Продължете, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх.  № МИ-00-17 от 12 февруари 

2016  г.  сме  получили  становището  на  Националната  агенция  за 

приходите по повод нашето запитване във връзка с осигурителните 

права  на  членовете  на  общинските  избирателни  комисии  извън 

активния период, когато получават възнаграждения за заседания и 

дежурства.  Докладвам ви го  за  сведение.  Общо взето  от  писмото 

става ясно, че техният режим на осигуряване и на подаване на данни 

съгласно изискванията на Наредба № 8 от 29 декември 2005 г. за 
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съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на 

данни от  работодателите  и осигурителите за  осигурените при тях 

лица, както и от самоосигуряващите се лица ще се подчиняват на 

общия  ред.  Нашето  запитване  беше  конкретно  за 

здравноосигурителните вноски и декларация № 7, която се подава 

при настъпване на промяна в обстоятелствата.

Това писмо заедно с предходните, които сме получили като 

становища от НОИ, Агенцията за  социално подпомагане мисля за 

следващо заседание да ви ги предложа като обобщено становище, 

което да бъде изпратено до всички общински избирателни комисии 

и приложени съответните писма на институциите, за да може всеки 

да си предприеме съответните действия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Записвам за следващо заседание. Продължете.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-15-229 от 12 февруари 

2016  г.  е  получено писмо от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Стара Загора, с което ни изпращат списък с данни за регистрираните 

партии  и  заявените  за  регистрация  кандидати  и  определените  им 

поредни  номера  в  бюлетината  за  участие  в  изборите  за  кмет  на 

кметство  с.  Козаревец,  община Стара  Загора.  Информацията  ни я 

изпращат  във  връзка  с  наше  Решение  №  3046-МИ  от  28  януари 

2016 г. Докладвам ви го за сведение, тъй като в частта с регистрация 

на кандидатите информацията за тези лица ни беше необходима за 

справките от Министерството на правосъдието и информацията вече 

е налична в Централната избирателна комисия.

С вх. № МИ-15-206 от 16 февруари 2016 г. е получен списък с 

регистрираните  кандидати  за  кмет  на  кметство  Въглен,  община 

Аксаково, във връзка с частичните избори за кмет. Докладвам ви го 

за сведение. Тази информация ще бъде обобщена с информацията, 

която очакваме да получим след изтичане на срока за регистрация на 

кандидатите, който е 18 ч. на днешния ден.

Следващите писма, които ви докладвам за сведение, всички 

се  с  една  и  съща  тема,  а  именно  прибиране  на  избирателните 
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списъци след проверка на териториалните звена на „ГРАО”. С вх. № 

МИ-06-110 от 15 февруари 2016 г. от община Бяла, област Русе, сме 

получили  заповед  на  кмета  за  определяне  на  длъжностни  лица  и 

протокол за поставяне на избирателните списъци в помещението в 

присъствието на Общинската избирателна комисия.

С  вх.  №  МИ-06-95  от  25  февруари  2016  г.  сме  получили 

същата  информация  с  приложен  протокол  и  заповед  на  кмета  от 

кмета на община Кнежа.

С  вх.  №  МИ-06-97  от  11  февруари  2016  г.  сме  получили 

протокол от 11 февруари 2016 г. и заповед от 22 октомври 2015 г. на 

кмета на община Русе.

С вх. № МИ-06-725 от 11 февруари 2016 г. от община Две 

могили.  Също  са  приложени  всички  необходими  документи  във 

връзка  с  прибиране  на  избирателните  списъци  в  помещението,  в 

което се съхраняват книжата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова, за детайлните доклади.

Колеги,  преди  да  продължим  със  следващ  докладчик – 

колегата Солакова, позволете ми да направя ревизия на първото си 

отчитане на отсъстващите днес. Колеги, колегата Мусорлиева, след 

като помолих за справка личния си асистент, се оказва, че също е 

заявила днес ползване на отпуск, поради което, колеги, единствено 

колегата Томов отсъства по неуважителни причини.

 Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Министерството на финансите с вх. № ЦИК-00-309 от 15 февруари 

2016  г.,  публикувано  е  във  вътрешната  мрежа.  То  е  указание  за 

подпомагане на първостепенните разпоредители с бюджет в процеса 

на разработване на бюджетните прогнози за периода 2017-2019 г. и 

за  средносрочните  бюджетни  прогнози  пак  за  този  период. 

Предоставено е указанието на госпожа Грозданова. Докладвам го за 

сведение. Предоставя се за ползване в периода по разработване на 

тези бюджетни прогнози.
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Получили  сме  писма  в  отговор  на  нашето  напомнително 

писмо до кметовете на общини във връзка с тяхното задължение за 

предоставяне на условия за общинските избирателни комисии. Те са 

публикувани  и  във  вътрешната  мрежа,  няма  да  ги  докладвам  по 

входящи  номера,  тъй  като  госпожа  Манолова  е  възложила 

изготвянето на обобщена справка по списъка на общините, които не 

ни бяха предоставили такава информация или ни бяха предоставили 

информация, че ще бъдат осигурени условия при частични и нови 

избори. На тях им обърнахме внимание, че задължението е за целия 

мандат на общинските избирателни комисии.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-00-311  и  ЦИК-00-312  от 

15 февруари 2016 г., постъпили по електронната поща. Напомнят ни, 

че във връзка с поддържането на домейна ЦИК бг на кирилица и 

латиница срокът изтича на 5 май 2016 г. В тази връзка предлагам да 

упълномощим  госпожа  Красимира  Манолова  да  предприеме 

необходимите действия във връзка с подновяване на абонамента за 

двата домейна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  

Ивайло Ивков).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  С вх.  № МИ-06-92 от 11 февруари 

2016  г.,  МИ-06-94  от  11  февруари  2016  г.  и  МИ-06-115  от  15 

февруари 2016 г. сме получили писма от община Монтана, община 

Дряново  и  община  Крумовград  във  връзка  с  информация  за 

подадени  заявления  от  граждани  на  друга  държава  членка  на 

Европейския съюз в общинските администрации, с искане да бъдат 

включени  в  Част  втора  на  избирателния  списък.  Монтана  и 
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Крумовград ни уведомяват, че такива декларации не са постъпили, а 

община  Дряново  приложено  ни  представя  копие  от  списък  Част 

втора на избирателния списък за с. Гостилица, община Дряново.

В тази  връзка  само напомням,  че  им изпратихме писмо за 

срока, в който следва да постъпят такива декларации от гражданите 

на други държави членки за участие в новите и частичните избори 

на 13 март. Обърнахме внимание на задължението на органите по чл. 

23  да  изпратят  копие  от  Част  втора  на  избирателния  списък  на 

Централната  избирателна  комисия.  Съгласно  чл.  410,  ал.  2  от 

Изборния  кодекс  те  имат  задължение  да  направят  искане  за 

проверка  на  обстоятелствата  по  чл.  396  пред  Министерството  на 

вътрешните работи. Мисля, че не се налага да им напомним и това. 

За сведение на Централната избирателна комисия.

Колеги,  във вътрешната  мрежа в  отделна обособена  папка, 

така както и предния път ви докладвах, са публикувани покани за 

семинари, които са получени в Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви ги за сведение, за да може да заяви всеки един, който 

желае,  участие при проявен интерес.  Предоставени са  на госпожа 

Манолова за преценка за участие на служители от администрацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във 

връзка със семинарите и с оглед преценка на кои семинари желаем 

да  отидем,  за  да  повишим  своя  капацитет,  бих  искала  да  ви 

информирам,  вероятно  сте  прегледали  „Държавен  вестник”,  но за 

онези,  които  не  са  имали  тази  възможност,  в  днешния  брой  на 

„Държавен  вестник”  е  обнародван новият  Закон  за  обществените 

поръчки.

Колеги,  продължаваме  с  докладчик в  зала  по  предходна 

точка –  доклади  по  писма  до  прокуратури.  Заповядайте, колега 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-49 от 

15 февруари 2016 г. е постъпило в Централната избирателна комисия 

постановление  за  прекратяване  на  наказателно  производство  от 

9 февруари на Районна прокуратура – Кюстендил. Става въпрос за 
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едно лице, македонец, с двойно гражданство, упражнило правото си 

на  глас  на  25  май  2014  г.  в  Република  Македония,  без  да  има 

избирателни права. Попълнил е собственоръчно декларацията по чл. 

3.  Разпитан  е  пред  свидетели  –  председателя  на  избирателната 

комисия и заместник-председателя на комисията.  Те са казали,  че 

нямат  задължение  да  проверяват  дали  лицата  имат  избирателни 

права,  просто  след  попълване  формално  на  декларация  е  бил 

дописан  в  избирателния  списък.  Тоест  в  чужбина  избирателните 

списъци не се изготвят предварително, просто идва лицето, сверява 

самоличността  си,  както  е  по  закон,  вписва  се  в  избирателния 

списък, попълва декларация и гласува. Така че и те са казали при 

разпитите,  че не влиза в задълженията на комисията да проверява 

избирателните  права  на  гласуващите  граждани.  Имало  е 

информационни  табла,  не  е  ясно  дали  избирателите  са  се 

запознавали  със  съдържанието  на  информационните  табла.  В 

подписаната от лицето декларация разяснителните бележки относно 

изискването за уседналост са написани с дребен шрифт под подписа 

на  декларатора.  Това  е  в  мотивите.  И  само  ви  казвам  мотива  на 

прокуратурата  за  прекратяване.  От  анализа  на  събраните 

доказателства  по  делото  е  видно,  че  не  е  съзнавал  обществено 

опасния характер на деянието и не е предвиждал настъпването на 

обществено опасните последици, което води до несъставомерност на 

деянието от субективна страна. Трябвало е съзнателно да е гласувал, 

като е знаел, че няма право да стори това.

Това е мотивът. В разпита избирателят е изразил съжаление, 

че е извършил това, не е знаел.

Колеги,  аз  предлагам това нещо да  се  обжалва,  тъй като е 

попълвал  декларация.  Но  вече  предоставям  на  мнението  на 

Централната  избирателна  комисия.  Моето  становище  е  да  се 

обжалва, тъй като имаме седемдневен срок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля за вашите становища. Заповядайте, колега Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз, без да влизам в дебати, многократно 

изявих мнението си по тези въпроси. Считам, че не ние сме органът, 

който  трябва  да  надзирава  прокуратурата,  след  като  вече  са 

произвели  процесуално-следствените  действия  и  правят  извод  по 

отношение  на  съставомерността  на  деянието,  където  е  вината, 

нейните  форми,  дали  има  пряк  умисъл,  който  е  задължителен  за 

осъществяване на престъпния състав по чл. 168. Принципно можем 

да спорим. Аз съм съгласен с повечето от колегите, че е налице от 

формална  гледна  точка,  но  и  прокуратурата  отбелязва  това  в 

повечето  постановления.  Считам  обаче,  че  не  трябва  изобщо  да 

обжалваме.  Ние  сме  свършили  своята  работа,  сезирали  сме 

специализираните органи, те са провели необходимите процесуално-

следствени действия и са излезли със заключение. Те се надзирават 

от  по-висшите  прокуратури  и  служебно.  Главният  прокурор  е  в 

състояние да изземе и да възобнови производството. Не считам, че 

оттук нататък в задълженията на Централната избирателна комисия 

е да обжалва и да бъде страна по тези спорове по-нататък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Това е 

противно становище. Аз се присъединявам към вашето становище. 

Други колеги? Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  становище  също е,  че  няма 

смисъл  да  обжалваме,  но  на  съвсем  на  други  основания. 

Извършените действия от  прокуратурата и следствието са изиграли 

своята роля. Налице е превантивното действие, лицето се е разкаяло 

за  постъпката,  извършило е това  деяние  за  първи път.  Доколкото 

това  е  и  гражданин,  който  очевидно  има  настоящ адрес  и  живее 

постоянно в Република България, макар че незнанието на закона не 

извинява  никого,  не  е  достатъчно  добре  с  българското 

законодателство.  Считам,  че  прокуратурата  в  дадения  случай  е 

постъпила правилно. За мен точно това е начинът за разсъждение – 

да се достигне превантивната роля и да не извършва лицето повече 

такива действия. Мисля, че в този случай не следва да обжалваме.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

становища? Не виждам.

Предложението,  което  постъпи  в  зала,  е  да  остане  за 

сведение.  Знаете,  че първо гласуваме предложенията за определен 

тип  действия,  в  случая  обжалване,  така  че  аз  подлагам 

предложението на докладчика на гласуване. 

Колеги, който е съгласен да се обжалва, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  2  (Георги  Баханов,  

Йорданка  Ганчева);  против  –  11  (Румяна  Сидерова,  Александър 

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

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин  

Сюлейман, Ивайло Ивков).

Колеги, остава за сведение. Във връзка с отправен въпрос в 

оперативен порядък,  за  сведение  е  последната  опция,  която не се 

гласува.

Продължаваме със следващ докладчик по точката доклади по 

писма. Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-14-24 от 11 февруари 2016 г. 

от  община  Царева  ни  уведомяват,  че  във  връзка  с  дадено  от  нас 

разрешение за отваряне на запечатано помещение в община Царево 

не се е наложило да бъде отваряно помещението, доколкото те са 

отделили  комисия  в  състав:  секретар  на  община  Царево,  главен 

юрисконсулт,  инспектор  по  ОРОС,  назначени  със  заповед,  са 

отделили предварително книжата за  проведените местни избори в 

2011  г.  За  мен  не  става  ясно,  те  като  са  ги  отделили,  това  ли  е 

практиката, трябва ли да ги отделят и къде са ги съхранявали, пък са 

искали отваряне на помещение, но така или иначе,  за сведение го 

докладвам.  В смисъл,  искали са отваряне,  обаче преди това са ги 

отделили, били са налични и не се налага отваряне.

Докладвам  вх.  №  МИ-24-15-1  от  8  февруари  2016  г.  от 

община Пещера. Също за сведение ви го докладвам. В съответствие 

с т. 32 и 31 от наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. 

комисия, назначена със заповед на кмета на община Пещера, и трима 
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членове са отворили запечатано архивно помещение № 8 в сградата 

на общинската единните разходни стандарти. Прилагат ни протокол, 

заповед за назначаване на комисията и решението на Общинската 

избирателна комисия – Пещера, за определяне на тримата членове 

на комисията. С това писмо не се иска възнаграждение, а е просто 

уведомително, поради което ви го докладвам също за сведение.

И  последно  за  днес  ви  докладвам,  вх.  №  МИ-14-25  от 

11 февруари 2016 г. протокол за отваряне на помещение от община 

Тунджа.  То  е  разпределено  на  11  февруари  на  колегата  Цанева, 

поради  нейната  командировка  е  преразпределено  на  мой  доклад 

вчера  и  тъй  като  съдържа  две  точки,  аз  затова  започвам  оттук. 

Първата  точка  е  заповедта  на  кмета  на  община  Тунджа  за 

определяне  на  комисия  за  отваряне  на  запечатаното  помещение. 

Обаче втората точка, която ви докладвам, е протокол от 3 февруари 

на комисията  за  извършена експертиза,  която е приложена. Както 

знаете,  един от  членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Тунджа, почина, а в община Тунджа ще се произведат нови избори 

за кмет на кметство с. Маломир. Моля да ни уведомите за вашето 

решение във връзка с назначение на нов член на ОИК – Тунджа, от 

коалиция  „Реформаторски  блок”.  Аз  вчера  извърших  проверка. 

Оказа се, че същото, за което миналата седмица ме помоли колегата 

Ерхан Чаушев, на чийто доклад е, била е уведомена ЦИК за смъртта 

на лицето и всъщност по неговата преписка е поискана смяната не от 

друг,  а  от  председателя  на  Общинската  избирателна  комисия.  А 

лицето е резервен член и преписката не е била в пълнота. Колегата 

Чаушев  не  я  е  докладвал,  за  да  вземем  мерки  да  се  свържем  с 

политическата  сила,  което  направихме  едва  вчера,  защото 

преписката все пак е на три доклада и аз нямах яснота. Забавихме се 

малко  и   помолих  представители  на  „Реформаторски  блок” 

възможно  най-скоро  вчера  да  подадат  легални  документи,  без 

писмено да ги молим, за да има пълнота Комисията, от една страна, 

от друга страна – да не ощетяваме политическата сила, която има 

право на място в комисията. 
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Така че сега не зная какво да отговорим. Много странно, за 

това  ни  запитва  госпожа  Елка  Гьорина,  която  е  директор  на 

дирекция „Човешки ресурси” на „ГРАО”. И тя ни пита, моля да ни 

уведомите за вашето решение във връзка с назначаване на нов член 

на ОИК – Тунджа, от коалиция „Реформаторски блок”, което ми е 

необходимо  във  връзка  с  планувани  средства  за  издръжка  на 

комисията. Малко ми е непонятно защо тя се интересува, но не знам 

какво  да  й  отговорим  –  че  нямаме  решение  още  или  да  не  й 

отговаряме засега.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  позволете  ми 

съвсем  кратко  да  се  включа  в  този  доклад.  На  първо  място, 

съжалявам,  че  преписките  са  разделени  на  две,  вероятно  в  един 

момент единият от колегите е отсъствал и затова се е случило това. 

Колегата  Цанева  пък  днес  отсъства,  която  също отговаря  за  този 

район. Колеги, аз бих се присъединила към настоящия момент да е 

за сведение. Да, лицето, което ни пита е на определена длъжност, но 

в някои общини се съвместяват функции и вероятно са й възложени 

допълнителни функции във връзка с разпределение на средствата за 

организация и произвеждане на избори. Да, това би било най-добре. 

Ние естествено ще вземем решение в момента, в който преписката 

бъде комплектована.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  писма  –  това  е 

колегата Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Става въпрос за две писма, едното е от община Тервел във връзка с 

наше решение за отваряне на помещение, в което да бъдат прибрани 

проверените списъци от ГД „ГРАО”. Изпращат ни съгласно т. 32 от 

наше Решение № 2662 съставения протокол, заповедта на кмета и то 

в  оригинал.  Така  че  ви  го  докладвам  за  сведение.  Писмото  от 

община Тервел е с вх. № МИ-06-103 от 13 февруари 2016 г.

Абсолютно същото  писмо се  получили от  община  Елхово, 

област Ямбол с вх. № МИ-06-105 от 12 февруари 2016 г., с копие от 
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протокола и заповедта на кмета на община Елхово за назначената 

комисия. Също докладвам за сведение това писмо.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Следващ 

докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо с вх. № МИ-06-116 от 15 февруари 2016 г. от кмета на община 

Ихтиман.  Кметът  ни  изпраща  копие  от  протокола,  съставен  от 

комисията  по  чл.  445,  ал.  7  от  Изборния  кодекс,  и  заповедта  за 

назначаване  на  тази  комисия  по  повод  дадено  разрешение  за 

отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали. Остава за сведение.

Сега ще ви докладвам следваща поредица писма до районни 

прокуратури  във  връзка  с  извършената  проверка  за  гласуване  в 

нарушение на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и 

кметове.

Област  Кюстендил.  До  Районна  прокуратура  –  Кюстендил, 

изпращаме сигнал за десет лица, които са гласували в нарушение на 

правилата на Изборния кодекс, заедно с писмото на ГД „ГРАО” за 

извършената проверка с изх. № 90-03-13-26 от 29 декември 2015 г., 

както и копия от страниците от избирателните списъци, на които се 

вижда, че тези лица са гласували.

До  Районна  прокуратура  –  Дупница,  изпращаме  писмо-

сигнал, което съдържа 16 лица, които са гласували в нарушение на 

правилата на Изборния кодекс, със същите материали, които касаят 

гласуването на тези лица.

Аз ще ги докладвам всички наведнъж, тъй като става дума за 

идентични писма.

Област Плевен, Окръжна прокуратура – Плевен. Изпращаме 

до Районна прокуратура – Плевен, което съдържа сигнал за 13 лица, 

които  са  гласували  в  нарушение  на  Изборния  кодекс,  който  е 

комплектуван по същия начин с извлечение от избирателния списък 

и писмото на ГД „ГРАО”. До Районна прокуратура – Червен бряг, 

нашето  писмо  съдържа  имената  на  едно  лице,  гласувало  в 
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нарушение на правилата на Изборния кодекс. Също комплектувано с 

писмото на ГД „ГРАО” и извлечението от съответния избирателен 

списък. До Районна прокуратура – Кнежа, изпращаме писмо-сигнал 

по отношение на две лица, комплектувано с писмото на ГД „ГРАО” 

и извлечение от избирателните списъци. 

Съдебен район Пловдив. Изпращаме до Районна прокуратура 

–  Асеновград,  сигнал  за  19  лица,  гласували  в  нарушение  на 

Изборния  кодекс  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове, 

комплектуван със същото писмо на ГД „ГРАО” и извлечението от 

избирателните  списъци.  До  Районна  прокуратура  –  Карлово, 

сигналът е по отношение на пет лица. Комплектувано е със същите 

писмени документи по идентичния начин. До Районна прокуратура – 

Първомай,  сигналът  е  по  отношение  на  четири  лица.  По  същия 

начин комплектувано с  извлечението от избирателните списъци и 

писмото на ГД „ГРАО”. До Районна прокуратура – Сопот, сигнал по 

отношение  на  едно  лице.  Комплектуван  по  същия  начин.  И  до 

Районна прокуратура – Пловдив (това е един голям съдебен район, 

тъй като обхваща не само града Пловдив, но и общините „Марица”, 

„Родопи”), поради което сигналът е за 137 лица, комплектуван по 

същия начин с всички документи.

Пропуснах  да  кажа,  че  извлечение  от  списъка,  който  е 

приложение към писмото на ГД „ГРАО” има към всяко едно писмо 

до районните прокуратури.

И следващият  съдебен  район е  съдебен  район на  Окръжна 

прокуратура – Шумен. Писмата, които ви докладвам, са до Районна 

прокуратура  –  Велики  Преслав,  сигнал  относно  пет  лица, 

комплектуван  по  същия  начин.  До  Районна  прокуратура  –  Нови 

пазар,  сигнал  относно  осем  лица  със  съответните  документи 

комплектуван. И до Районна прокуратура – Шумен, сигналът е по 

отношение на 29 лица, комплектуван с необходимите документи.

Предлагам ви да гласуваме наведнъж, тъй като това са писма 

с еднакво съдържание, като изключим имената на лицата, изброени 

в тях.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  изпращането  на  тези  писма,  моля  да 

гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова, Александър Андреев, Камелия  

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

Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман).

РУМЯНА СИДЕРОВА: За съжаление по повод на тези писма 

и  извършваните  проверки  се  натъкнах  на  куриоз,  който  не  ни  се 

беше случвал до тези избори, лица, които не са имали право на глас 

и  фигурират  в  списъците  на  лицата,  които  не  могат  да  бъдат 

дописвани в избирателния списък, тоест на заличените лица, без да 

са  представени  удостоверения  по  чл.  40  от  Изборния  кодекс  от 

кметовете на съответните общини, са допускани да гласуват.  При 

това,  вместо  да  бъдат  вписвани  в  избирателния  списък,  техните 

данни са описвани в списъка на заличените лица и са се подписвали 

в  тези  списъци.  На  такава  ситуация  се  натъкнах  в  Добричкия 

избирателен район и в Пловдив, район „Тракия”.

Това  –  от  гледна  точка  на  изводите,  които  правим  по 

подготовката на избирателните комисии.

Другото  е  масово  гласуване по  настоящ  адрес  с 

удостоверение,  че  има  настоящ адрес,  без  лицата  да  са  вписвани 

предварително в избирателния списък. Много масово нарушение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  В 

първата  част  на  изказването  си  вие  завършихте  и  с  изречението, 

което аз исках да добавя,  става дума за обучение на секционните 

избирателни  комисии.  Очевидни  при  следващи  обучения  при 

следващи избори трябва да се наблегне и на този момент.

Продължаваме  със  следващ докладчик  –  колегата  Баханов. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря.  Уважаеми колеги, с вх.  № 

МИ-15-238 от 12 февруари 2016 г. до председателя на Централната 
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избирателна комисия е постъпило писмо, подписано от председателя 

и секретаря на Общинската избирателна комисия – Благоевград, с 

приложено копие от протокол за отваряне помещението, където се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни 

избори  и  националния  референдум  на  25  октомври  2015  г.,  и 

изборите за кмет на кметство втори тур, произведени на 1 ноември 

2015 г., за прибиране и съхранение на избирателните списъци след 

направена проверка от ГД „ГРАО” по т. 26 от Решение № 2662 от 

18 октомври 2015 г. на ЦИК. Приложени са също заверени копия от 

протокола от 3 февруари 2016 г., заверено копие от заповед № 1785 

на  кмета  на  община  Благоевград  за  назначаване  на  комисията,  с 

която  се  упълномощават  лицата,  и  заповед  №  1787  от  кмета  на 

община Благоевград. Това е за сведение.

Следващото,  уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-06-114  от 

15 февруари 2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпил 

протокол, подписан в оригинал. Писмото е от кмета с приложения 

протокол от 10 февруари 2016 г. отново за отваряне на помещение, 

определено  за  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали,  и 

заповед на кмета на община Разлог за определяне на длъжностните 

лица  от  общинската  администрация,  които  да  присъстват  при 

отваряне  на  това  помещение  с  цел  поставяне  на  избирателните 

списъци  и  другите  книжа  от  изборите  на  25  октомври  2015  г., 

подписаният протокол и заверено копие от заповедта на кмета на 

община  Разлог.  Това  също  го  докладвам  за  сведение,  уважаеми 

колеги.

И последното е с вх. № ЕП-04-02-12 от 15 февруари 2016 г. 

писмо от Районно управление на МВР – гр. Петрич. По отношение 

на  едно  лице  желаят  да  им  бъде  предоставена  информация. 

Образувана е проверка по отношение на едно лице къде е упражнило 

правото си на глас, в кой избирателен списък е била вписана, които 

са  били  в  състава  на  секционната  избирателна  комисия  – 

стандартните въпроси. Но след извършената проверка от служителя 

на Централната избирателна комисия Стоян Русинов е предоставена 
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информация, че това лице не фигурира в списъците на „ГРАО” за 

изборите  за  Европейски  парламент  в  2014  г.  И  в  тази  връзка 

предлагам  да  отговорим  на  началника  на  Районно  управление  на 

МВР  –  Петрич,  главен  инспектор  Арабаджиев,  че  лицето  не 

фигурира в списъците на „ГРАО”. Но за мен пък остава загадка как 

срещу  това  лице  е  образувана  проверка  и  на  какво  основание  е 

образувана.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нали  им  изпратихме  целите 

извлечения от списъците, без да са повдигнати с маркер, и хората 

тръгнаха поголовно по проверки по списъка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този отговор, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова, Александър Андреев, Камелия  

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

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  

Ивайло Ивков).

Това  бяха  вашите  доклади,  господин  Баханов.  Благодаря. 

Следващ е господин Чаушев. Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-101 от 

12 февруари 2016 г. сме получили писмо от община Завет, с което ни 

прилагат документите по т. 32 от Решение № 2662 от 18 октомври 

2015 г. на Централната избирателна комисия, заповед и протокол със 

съответните  действия  за  отваряне  на  изборно  помещение  на  2 

февруари 2016 г. Докладвам го за сведение.

С вх.  № МИ-06-112  от  15  февруари 2016  г.  сме получили 

писмо от  кмета  на община Златоград също в  изпълнение на  това 

решение, заповед и протокол за достъп до помещение,  в което се 

съхраняват изборни книжа и материали. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Чаушев. Преминаваме към точка „Разни”.

Точка 10. Разни.

42



ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, позволете ми не 

малко на брой доклади по реда, по който са преписките при мен.

На първо място, колеги, с вх. № МИ-00-18 и вх. № МИ-00-19, 

приемно-предавателни  протоколи,  публикувани  във  вътрешната 

мрежа, с които представител на „Информационно обслужване” АД е 

предал  на  колеги  следните  компоненти:  записани  пликове  с 

потребителски  ПИН  за  издадените  усъвършенствани  електронни 

подписи  и  съответно  четци  и  смарт  карти  със  записани 

усъвършенствани електронни подписи. Една част от колегите, които 

бяхме на 12 февруари 2016 г. тук, си ги получихме лично, другите са 

приети  като  компоненти  от  директора  на  дирекция 

„Администрация”. Обръщам се към вас, както си бяхме определили, 

за получаване на ПИН и за получаване на смарт карти да получите 

съответните  ПИН  и  смарт  карти  от  директора  на  дирекция 

„Администрация”.

На второ място, колеги, с вх. № ЦИК-07-14 от 12 февруари 

2016  г.  на  английски  език  и  с  превод  към  вх.  №  ЦИК-07-14  от 

днешна дата сме получили едно писмо от господин Ищван Ахии, 

програмен мениджър към Асоциацията на избирателните комисии от 

Централна  и  Източна  Европа.  С  това  писмо  господин  Ахии  ни 

информира, че през 2005 г. Асоциацията на избирателните комисии 

от Централна и Източна Европа е разработила интернет страница със 

съответните  данни  на  тази  страница,  предназначена  да  повишава 

осведомеността на младежите във връзка с изборите и гражданското 

участие.  Тази  година  Асоциацията  има  намерение  да  обнови  и 

преработи интернет страницата, която да служи за предоставяне на 

полезна информация, за събиране на мнения и като инструмент за 

изграждане на общност сред младите хора.

В  тази  връзка  Асоциацията  на  избирателните  комисии  от 

Централна и Източна Европа е  разработила проект,  с който да се 

кандидатства  пред  Европейската  комисия.  Към  писмото  е 

приложено работно заглавие на проекта и бележки аз концепция на 

проекта.  Асоциацията  на  избирателните  комисии  от  Централна  и 
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Източна  Европа  чрез  своя  програмен  мениджър  кани  България 

заедно  с  Хърватия,  Латвия,  Литва,  Унгария,  Полша,  Румъния, 

Словакия, Словения, Албания, Македония и Сърбия да се включи в 

този проект. 

Колеги, към днешна дата го докладвам за сведение. Моля ви 

да се запознаете, като на следващото заседание да обсъдим дали ще 

участваме в този проект и ако отговорим положително, то тогава да 

определим лица от Централната избирателна комисия във връзка с 

участието на България в проекта. Ще видите, в писмото подробно е 

описано  за  какви  действия  става  дума.  Бих  искала  само  да 

подчертая,  че  въпросите,  коментарите  и  друга  информация  би 

следвало  да  предоставим  до  19  февруари,  тоест  за  следващото 

заседание  ние  трябва  да  сме  готови  с  отговора,  за  да  можем 

своевременно да отговорим на Асоциацията.

Продължавам  със  следващ  доклад.  В  папката  на  госпожа 

Таня Цанева в днешно заседание, колеги, е качена презентация от 

името  на  Централната  избирателна  комисия,  тя  дълго  време 

миналата  седмица  се  занимаваше  с  това,  на  международната 

конференция, на която госпожа Цанева и госпожа Матева участват. 

Качена е на български език, за да се запознаем. Това е доклад, който 

да се изнесе от страна на нашата Централна избирателна комисия, 

презентация  с  пояснения  към  презентацията.  Колеги,  моля  да  се 

запознаете и ако имате въпроси или корекции, своевременно да ги 

направим, за да може да бъде изнесена и тази презентация.

На следващо място, колеги, съгласно т. 74 от хронограмата за 

организиране и произвеждане на нови избори и съгласно чл. 37, ал. 2 

избирателите  с  трайни  увреждания,  които  не  им  позволяват  да 

упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят 

да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление в 20-

дневен срок за гласуване с подвижна избирателна кутия не по-късно 

от 20 дни преди изборния ден. Датата е 21 февруари 2016 г. В тази 

връзка, колеги, аз ви предлагам, първо, едно съобщение на нашата 

страница  и  второ,  това  съобщение  да  бъде  изпратено  на 
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организациите на хора с увреждания, които ние познаваме, имаме 

техните адреси, защото комуникираме с тях по време на избори по 

повод на нашата разяснителна кампания. Да им припомним, за да не 

бъде изпуснат този срок.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13  (Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова, Александър Андреев, Камелия  

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

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  

Ивайло Ивков).

Колеги,  както  ви  информирах  на  миналото  заседание на 

Централната  избирателна  комисия  за  сведение,  бяхме  изпратили 

едно  писмо  до  общинските  избирателни  комисии,  в  които  се 

организират  и  произвеждат  нови  и  частични  избори,  писмо, 

получено от „Информационно обслужване” АД по повод начина, по 

който общинските избирателни комисии публикуват информация на 

своите интернет страници във връзка името, във връзка с паролата. 

Тази  информация  беше  предоставена  само  на  общинските 

избирателни комисии, при които се произвеждат нови и частични 

избори. Моето предложение е тази информация да бъде изпратена до 

всички  общински избирателни комисии. И сега ще дам думата на 

колегата Нейкова да допълни това предложение. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  насрочените 

частични и нови избори миналата седмица се наложи аз, заедно с 

госпожа Манолова и госпожа Жекова почти ежедневно да търсим 

общинските  избирателни  комисии  във  връзка  с  публикуване  на 

публичните  регистри  на  партиите,  коалициите,  на  кандидатите, 

регистъра  на  жалбите  и  сигналите,  изобщо  всички  публични 

регистри,  които са по наше Решение № 1552, което е  приложимо 

решение,  както  и  последващото  Решение  №  3048  на  ЦИК.  Към 

настоящия момент на повечето места са решени тези проблеми, една 

част от които бяха технически, други неясно поради какви причини 
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не  се  публикуваха.  Но така  или  иначе,  към момента  Общинската 

избирателна  комисия  –  Асеновград,  няма  публикувани  публични 

регистри  на  интернет  страницата  си,  Общинската  избирателна 

комисия – Мизия, публичният регистър на партиите и коалициите не 

е  по  установената  форма,  а  формата,  която  е  регистъра  на 

Централната  избирателна  комисия,  Общинската  избирателна 

комисия  –  Гърмен,  нямат  нищо  публикувано  като  публичен 

регистър.  Например ако  отворите  и  видите  публичен  регистър  на 

жалби  и  сигнали,  като  отворите,  вътре  ще  излезе  „Няма  запис”. 

Общинската избирателна комисия – Крумовград, липсва регистърът 

на  партиите  и  коалициите,  Общинската  избирателна  комисия  – 

Петрич, и там регистърът не е публикуван по образеца, който е по 

Решение № 3048, и Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, 

няма нищо публикувано.

Моето предложение е отново да изпратим на тези общински 

избирателни  комисии  поредното  напомнително  писмо  да 

предприемат незабавно действия по публикуване, защото вече сме 

извън всякакви срокове и тази информация трябва да е налична на 

съответната интернет страница. И ще помоля колегите членове на 

Централната избирателна комисия, които отговарят за съответните 

райони, да е свържат с общинските избирателни комисии, за да им 

напомнят  да  си  изпълнят  задълженията  по  публикуване  на  тази 

информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. Колеги, имаме ли коментари? Не.

Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Георги  Баханов,  

Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Румен Цачев,  Севинч  

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Ивайло  Ивков);  

против – 1 (Йорданка Ганчева).
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Колеги, продължавам със следващ доклад, а именно поетия 

от мен ангажимент за организиране на работна среща с прокурори от 

Върховна  касационна  прокуратура.  Колеги,  непосредствено  след 

предходното  заседание  на  Централната  избирателна  комисия  се 

свързах  по  телефона  с  господин  Сарафов,  заместник-главен 

прокурор, като отправих тази покана и обясних подробно какви са 

целта и предметът на срещата. Господин Сарафов откликна веднага, 

като помоли да бъде изпратена поканата писмено. Ето защо с изх. 

№ ЦИК-00-308  от  12  февруари  2016  г.  изпратихме  официална 

покана до Върховна касационна прокуратура (можете да я видите в 

деловодната система), като тя беше изпратена както по електронната 

поща,  така  и  на  ръка.  Очакваме  отговора.  Господин  Сарафов  е 

наясно, че бихме искали тази среща да се проведе в кратък период от 

време - и с оглед практиките до момента, и с оглед предстоящите 

проверки във връзка с упражняване на активно избирателно право и 

евентуално  гласуване  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  или  при 

изпълнение  на  фактически  състав  на  престъпление  от  местните 

избори.

И, колеги, на последно място, вчера на работно заседание, за 

което  моля  за  извинение,  отсъствах  по  обективни  причини,  сте 

обсъждали  проект  на  предложение  от  страна  на  Централната 

избирателна  комисия  до  Обществения  съвет  във  връзка  с  темите, 

времето,  участниците  и  други  въпроси  за  кръглата  маса.  Днес  от 

15 ч. Общественият съвет има заседание. Доколкото ми е известно, 

вчера  предложението,  което  е  обсъждано,  е  изпратено  и  по 

електронната поща на всички нас. Колеги, имате ли допълнителни 

коментари?  Ще  ви  помоля  за  обсъждане  и  след  провеждане  на 

дебата  да  предоставим  тази  информация  като  предложение  на 

Обществения съвет за днешното заседание. Примерната програма е 

публикувана  във  вътрешната  мрежа.  Става  дума  за  едно 

предложение  към Обществения  съвет,  моля  запознайте  се  с  него. 

Колеги,  виждате  проекта,  примерната  програма и  моля за  вашите 

коментари и предложения.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля да отложим малко за 

запознаване с така каченото предложение за кръгла маса.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да се отложи, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  5  (Иванка  Грозева,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева);   против  -  9  (Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Владимир Пенев,  Ивайло Ивков).

Колеги,  не  се  прие  предложението  за  отлагане.  Откривам 

разискванията.  Имате ли, коментари, предложения? Аз виждам по 

така изготвения проект, с който се запознах вчера след заседание, 

тъй като сутринта ми се наложи да бъда в болница и, колеги, както 

знаете, твърде рядко отсъствам от заседания на ЦИК за разлика от 

много други колеги, та,  колеги,  успях да се запозная.  Виждам, че 

има непопълнени рубрики и предложение за примерна програма. В 

този  смисъл  аз  приемам  този  документ  като  едно  предложение, 

което предстои да се обсъжда отново. В рамките на това обсъждане 

могат да дойдат и други идеи и предложения или пък част от така 

направените да отпаднат.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо председател. Аз 

гласувах за отлагане на точката точно в тази връзка, която вие преди 

малко споделихте. Затова беше идеята и на колегата Ганчева да се 

отложи, евентуално да се предложат нови теми, нови докладчици, 

нови въпроси за разисквания. Това беше идеята за отлагане. Ако има 

готовност колеги да предложат вариант, но аз си запазвам правото, 

не говорим за отлагане много във времето, за четвъртък евентуално 

да предложа нови точки и нови докладчици. Благодаря ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Отворен  е 

проектът. Заповядайте, колега Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  мисля,  че  не  е  лошо,  за  съжаление 

вчера  закъснях,  дойдох  в  края  на  работното  заседание,  но  се 

запознах с проекта и с колеги говорих, защото бях през деня тук. Аз 

предлагам да включим една точка, ако не в тази кръгла маса, не знам 

в бъдеще ще провеждаме ли други, но един основен и много наболял 

проблем в обществото, който засегнахме и на миналия такъв формат 

и  без  да  е  наречен  кръгла  маса,  това  е  борбата,  мерките  и 

съгласуваната  дейност  на  институциите,  които  сме  отговорни  за 

това, с купения, насилствения вот и упражняването на принуда към 

избирателите, ако има такова, за гласуване по един или друг начин. 

Изобщо всяка намеса в автономната воля на гласоподавателите. Не е 

лошо да се обсъди, разбира се, ако не на тази, на следваща кръгла 

маса,  но считам, че това е един съществен въпрос,  който вълнува 

обществото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков. 

Позволете ми, като ви подкрепя за това предложение по принцип, да 

припомня, че  има още доста теми,  които също са много важни и 

концепцията, доколкото знам, е да се проведат поредица от кръгли 

маси, като този въпрос може да бъде разгледан било на първа, било 

на  следваща  такава.  Това,  доколкото  на  мен  ми  е  известно,  е 

концепцията на действия оттук насетне във връзка с Обществения 

съвет.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  По  отношение  на  направеното 

предложение от колегата Ивков, аз не съм против, даже считам, че 

това е много по-важен въпрос от много други, но в тази връзка с 

включването  на  нови  теми  трябва  да  предвидим  и  промяна  в 

участниците,  тоест  коригиране  в  участниците,  тъй  като 

разглеждането на една тема предполага и участие на организации, 

имащи отношение по тази  тема.  Говорим за  МВР,  прокуратура  и 

т.н.,  което ще разшири допълнително,  и  считам,  че  идеята,  която 

изрази  госпожа  председателката  по  отношение  коментара  й  на 

направеното  предложение  на  колегата  Ивков,  е  че  трябва  да  се 
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разделят тематично, в смисъл такъв, да не се утежнява и броят на 

участниците и различните теми, по които едни от участниците нямат 

отношение по тези теми, които се разглеждат. Това ми беше идеята.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Баханов. Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз считам, че 

тези теми, които са посочени в това предложение, са достатъчни, за 

да може да бъде проведена една кръгла маса в рамките на един ден. 

Защото ако ние увеличаваме броя на темите, това означава, че нищо 

няма да успеем да кажем или няма да поставим онези въпроси, които 

са на дискусия.

Вторият въпрос, който разгледахме и в работното заседание, 

оставяйки тези теми, които са предложени от Обществения съвет, 

взехме предвид това, което е и мнението на колегите в рамките на 

Централната  избирателна  комисия,  за  да  може  така  да  бъдат 

променени, щото ние да бъдем съорганизатор заедно с Обществения 

съвет. Защото едно е Общественият съвет към ЦИК да го организира 

и  тогава  ние  участваме  като  участник,  който  е  поканен,  друго  е 

тогава, когато ние правим съвместна кръгла маса. Аз лично считам, 

че като предложение от страна на Централната избирателна комисия 

следва ние да го изпратим и вече да чуем в днешното заседание на 

Обществения  съвет  какво  е  тяхното  мнение,  дали  те  имат 

допълнителни  предложения,  за  да  може  да  се  върви  към 

организирането на тази кръгла маса.

Считам, че в този си вид дава насоките, които ние приемаме 

за съществени по отношение на тези въпроси, които са включени. 

Оттам нататък нека те да си дадат своето мнение. Може би от тяхна 

страна  също  ще  има  въпроси  или  промяна,  или  пък  други 

предложения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Като  изказване,  не  като  реплика  към 

колегата Андреев. Сега видях датите – между 7 и 17 март. Трябва да 
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видим дали този период е подходящ, тъй като ни предстоят избори 

на 13 март, така че дали да обсъждаме темите, които пък да стават 

достояние, обучение на СИК и т.н. или капацитет на СИК. Така че 

може да се пипне и периодът, в който предлагат да се извърши тази 

кръгла маса, дали е най-подходящият.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колегата 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам, така както каза 

председателят, всъщност това да е един отворен документ, като ние 

също да може да изменяме, допълваме и окончателното решение за 

кръгла  маса,  като  доколкото  присъствах  вчера  на  работното 

заседание, стана ясно, че нашата администрация ще прави проучване 

къде точно да е местоположението и провеждането на тази кръгла 

маса,  да  бъде  гласувано  отново  на  заседание  като  окончателно 

решение с темите, с мястото на провеждане и естествено и бюджета, 

който ще отдели Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Напълно подкрепям това 

изказване  на  колегата  Ганчева.  Точно  така  и  ще  процедираме.  В 

момента  това  е  примерна  програма,  която  е  само  въпрос  на 

обсъждане и от Обществения съвет.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, като се провежда кръгла маса, аз си 

мисля, че тази кръгла маса трябва да е на определена тема, а не да 

казваме,  че  има  кръгла  маса,  а  темите  да  са  вкарани  вътре  като 

някакъв дневен ред.

Относно предложенията за допълнителни въпроси, тъй като 

гледам,  тя  е  в  рамките  на  един ден,  считам,  че  не  бива,  ако има 

такива предложения за допълнителни теми, които да се разискват, да 

се прекалява,  предвид това че редно е и е добре след всяка тема, 

която  се  разглежда,  да  има  дискусии  по  темите  и  нерядко 

дискусиите  биха  отнели  повече  теми,  отколкото  излагането  на 

самата тема. 
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В тази връзка си мисля, че е добре след провеждане на тази 

кръгла маса в някакъв период от време може би да се направи едно 

издание във връзка с провеждането на кръглата маса на тази тема от 

съорганизаторите  на  кръглата  маса.  Предвид  участниците,  които 

виждам, че са поканени, не ми става ясно какво означава Народно 

събрание  и  Правна  комисия  към  Народно  събрание,  които  са 

поканени като разделяне на две отделни институции. 

В тази връзка  си мисля,  като гледам и другите  участници, 

които  ще  бъдат  поканени,  дали  не  е  добре  да  бъде  поканена 

институцията  на  омбудсмана  на  Република  България  като  една 

сериозна,  авторитетна  институция,  която  се  занимава  именно  с 

обществени въпроси и защита на правата на българските граждани в 

определени сфери.

Това е, което имам да кажа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  подкрепям  в  известна  степен 

това,  което  изрази  колегата,  и  идеята  за  отлагане  на  така 

представената ни примерна програма, именно затова предложих да 

се отложи, макар и за следващо заседание, не, госпожо председател, 

както  се  изразихте  извън  микрофона,  да  си  разигравам  коня,  а 

защото просто считам, че този документ, макар и примерен, трябва 

да отразява целите и адресатите на кръглата маса - това, което ние 

вчера на работно заседание, не можахме да оформим окончателно. 

Това беше именно идеята за моето предложение да отложим малко.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, от януари месец 

отлагаме тези предложения, затова ЦИК реши да не се отлагат, поне 

да влезем в процедура на комуникация.

Колега,  ще  подложа  отделно  на  гласуване  вашето 

предложение за допълване на омбудсмана като поканен, ако ЦИК не 

е съгласна. Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз мисля, че 

ние гласувахме вече дали да се отложи, Комисията има решение. Не 
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правя процедура за каквото и да било отлагане. Щом Комисията е 

преценила,  че тази примерна програма е  достатъчна за нивото на 

Централната  избирателна  комисия  и  е  готов  документ  за  кръгла 

маса, това е преценка на Централната избирателна комисия и аз като 

член съм длъжна да се съобразя. Просто моето лично предложение 

беше да дооформим нещата. Вчера бяхме на работно заседание осем 

колеги, а Централната избирателна комисия е 19 члена.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да отбележа, че това е второто 

работно заседание. На първото работно заседание, което беше преди 

десет  дена,  отново  отсъстваха  същите  колеги,  които  отсъстваха 

вчера. Ако по този начин ще работим, колеги, извинявайте, искам да 

ми кажете кога ще се уточняват темите и не считам, че е под нивото 

на  Централната  избирателна  комисия  темата  по  разяснителната 

кампания  на  гражданите  и  по  подготовката  на  секционните 

избирателни комисии за произвеждане на избори. Защото тук някои 

колеги изразиха, не направо, но иносказателно, че това е под нивото 

на Централната избирателна комисия като теми. Това са основните 

задължения на Централната избирателна комисия и едва ли са ни 

под нивото. Поне аз мисля така, това е моето ниво на мислене. И ми 

се струва,  че ако ще има нещо допълнително,  колегите трябва да 

предложат  срок,  в  който  ще  предлагат  промяна  на  теми,  срок,  в 

който  ще  предлагат  участници  или  други  усъвършенствания  на 

програмата,  а  не по принцип да си приказваме,  защото от януари 

месец, както каза председателят, ние на заседание, извън заседание, 

за  сведение,  на  работни  заседания  само  гледаме  как  да  отложим 

нещата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз ви моля да се 

концентрираме  в  момента  върху  така  предложения  проект  на 

примерна програма, която е отворена.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Сидерова, аз се съгласявам 

с  изложеното от вас  и  ще ви моля,  както съм ви молила от този 

53



микрофон, да не вменявате не само на мен, но и на колеги някакви 

мисли, които са на база вашите субективни възприятия. Още повече, 

с  предложението,  което  гласувахме  и  Централната  избирателна 

комисия не постигна съгласие да бъде отложено, и беше за следващо 

заседание. Така че аз също проявявам разбиране и съм съгласна с 

вас, че колегите, които искахме да се доизчисти този документ, би 

следвало да посочим за кога.  Но този коментар е излишен вече с 

оглед на това, че Централната избирателна комисия има решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, както говорихме, 

това е отворена програма като проект, който подлежи на обсъждане, 

включително  и  с  правене  на  допълнителни  предложения,  но  в 

момента е някаква основа.

Колеги, има едно предложение, постъпило към тази програма 

във връзка с купения вот. Колега Ивков, настоявате ли да е в първата 

кръгла маса, доколкото вече има и теми, които са приоритетно от 

компетенциите на Централната избирателна комисия, а купеният вот 

наистина  предполага,  както  и  колегата  Баханов  подчерта, 

предполага други участници с други компетенции?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не.  Аз  на  мястото  на  точка  4  бих  го 

поставил  спокойно,  защото  формите  на  предизборната  кампания 

като  средства  за  информираност  на  гражданите  ми  звучи  малко 

вповече с оглед на другите точки. Иначе съм съгласен с програмата, 

която  сте  предложили  хората,  които  по-активно  сте  работили. 

Считам,  че  това  е  въпрос  на  въпросите  и  трябва  да  има  място  в 

първата кръгла маса, но когато и да го разгледаме, няма да е късно, 

още повече, аз примерно не знам дали ще има готов модератор на 

тази тема, там трябва да се направят много изследвания,  не става 

въпрос само за купения вот,  а  така  наречения вот по принуда,  за 

който  имаме  данни  поне  от  медиите,  че  съществува  и  изобщо 

многото  му  аспекти,  които  бяха  засегнати  на  миналата  среща. 

Считам, че на мястото на точка 4 би могъл да намери приложение 

като по-съществен въпрос. Да, държа на предложението си.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  тази  връзка,  колеги, 

подлагам на гласуване предложението на колегата Ивков темата за 

купения вот и вота по принуда да стане част от първия модул като 

предложение, което отправяме на Обществения съвет. Допълнете си 

предложението, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ако  се  приеме,  мисля,  че  трябва  да 

поканим и ръководството или ресорно някого от Министерството на 

вътрешните работи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  това  е  логическо 

следствие от приемането на темата.

Колеги,  чухте  предложението  на  колегата  Ивков.  Който  е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  -  4  (Емануил  Христов,  

Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков);   против  –  10 

(Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева).

Не  се  прие  това  предложение,  колега.  Вероятно  ще  бъде 

елемент на следваща тема.

Заповядайте за отрицателен вот.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Темата е доста широка и не може да 

мине между другото и то в рамките на  разяснителна кампания за 

разясняване  на  права  на  гражданите  и  запознаването  на 

избирателите с програмите на политическите партии, коалициите и 

кандидатите,  каквато е идеята на тази кръгла маса,  ръководена от 

европейските директиви за провеждане на  предизборна кампания и 

осведомяване на лицата, участващи в нея.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И  колегата 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  аз  искам  да  изкажа  моя 

отрицателен вот. Гласувах „против” не защото не одобрявам сама по 

семе  си  темата,  присъединявам  се  към  казаното  от  колегата 

Сидерова, но считам, че включването тук би дало по-малка тежест 
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на една такава тема, която е тема за една кръгла маса, в която би 

могло да бъде развит този въпрос. С оглед на което считам, че не му 

е мястото тук.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

постъпи  предложение  в  проекта  на  програма  към участниците  да 

прибавим и омбудсмана.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  10((Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Владимир 

Пенев, Севинч Солакова, Емануил Христов, Румен Цачев, Ивилина 

Алексиева, Ивайло  Ивков);  против – 3  (Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Георги Баханов). 

Колеги, който е съгласен да бъде предоставена информация 

на Обществения съвет и аз поемам ангажимент да я предоставя така 

като  информация,  тъй  като  и  колегата  Томов,  който  отговаря  за 

Обществения  съвет,  го  няма,  и  колегата  Цанева,  която  замества 

колегата Томов, когато той отсъства, също я няма, затова аз поемам 

ангажимент. С уговорката, че това е отворена програма, към която 

могат да се прибавят или намаляват теми и въпроси и с уговорката 

за преценка на възможните дати.

Който е съгласен да предложим тази примерна програма за 

обсъждане от Обществения съвет, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Владимир 

Пенев, Севинч Солакова, Емануил Христов, Румен Цачев, Ивилина 

Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Георги Баханов). 

Колеги,  тъй  като  във  връзка  с  един  доклад  на  колегата 

Баханов има допълнителна  информация,  първо  ще дам думата  на 

колегата  Баханов и  след  това  ще  ви  помоля  за  още  две  минути 

внимание за мой доклад.

Заповядайте, колега Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо. При подготовка на 

писмото се извърши повторна проверка по предишен мой доклад по 

вх. № ЕП-04-02-12 от 15  февруари 2016 г.,  от  деловодството и от 

администрацията на Централната избирателна комисия са открили, 

че  лицето  Татяна  Йорданова  фигурира  в  списъците  по  т.  6  от 

Решение № 374, така че, уважаеми колеги, ще ви моля да гласуваме 

писмо с друг текст, а именно стандартното писмо, с което прилагаме 

документите, изискани от Районно управление на МВР – Петрич, а 

именно списъка  на  гласувалите в  секция  № 114,  декларацията  от 

лицето  и  списъка  по  т.  6,  където  наистина  се  вижда,  че  лицето 

фигурира.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

доклада. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Владимир 

Пенев, Севинч Солакова, Емануил Христов, Румен Цачев, Ивилина 

Алексиева, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Георги Баханов).

И,  колеги,  само  още  две  минути  ще  отнема  от  вашето 

внимание.  Моята  лична  концепция  по  отношение на  работните 

заседания на  ЦИК  е  следната.  Работни  заседания се  провеждат 

тогава,  когато  има  въпроси,  които  са  от  по-голяма  сложност  или 

изискват по-дълго обсъждане, за да може Централната избирателна 

комисия и нейните членове в тази дълга дискусия, която се провежда 

на  работни  заседания,  да  формират  своето  становище  и 

впоследствие решението да бъде взето по-лесно и по-бързо по време 

на  заседанието.  С  оглед  на  това  ми  разбиране,  от  него  логично 

следват две неща. Първо, на работни  заседания за мен идват онези 

хора, които се интересуват от съответната тема, защото темите на 

работните  заседания се  знаят  предварително.  И  второ,  работното 

заседание всъщност подготвя следващото редовно заседание.

Разбира  се,  колеги,  ако  имате  противно  разбиране  за 

работните  заседания,  то  тогава  ви  предлагам  за  обмисляне  и 
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евентуално предложения от ваша страна,  като аз  казвам,  че  аз  не 

правя такова предложение, на работните  заседания също да водим 

присъствен лист и да се считат като редовни заседания.

Поставям го на обмисляне. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна  комисия.  Свиквам  следващото  редовно  заседание в 

четвъртък в 10,30 ч.

(Закрито в 13,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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