
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 326 

На 23 февруари 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

1. Доклад относно предпечатни образци на бюлетини. 

Докладва: Севинч Солакова

2.  Доклад  относно  регистрация  на  кандидати  в  частичните 

избори. 

Докладва: Камелия Нейкова

3. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Йорданка Ганчева

Румяна Сидерова

4. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладват: Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Румяна Сидерова

5. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Георги

Баханов, Камелия Нейкова, Ивайло Ивков,

Мария Бойкинова, Ерхан Чаушев, Владимир

Пенев, Румен Цачев

6. Доклад по писмо до Окръжна прокуратура – Бургас.



Докладва: Ивайло Ивков

7. Доклади по писма. 

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка

Ганчева, Камелия Нейкова, Румяна

Сидерова, Мария Бойкинова, Владимир

Пенев, Иванка Грозева, Таня Цанева, Ивайло

Ивков, Георги Баханов, Метин Сюлейман

8. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева

Севинч Солакова, Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня 

Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев и Цветозар Томов.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми  колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  23  февруари 2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 
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Определям господин Баханов да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  дневен  ред, 

моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

позволете ми да ви информирам, че колегата Александър Андреев 

отсъства  поради заболяване.  Колегата  Сидерова  след мъничко ще 

напусне заседанието, защото има представителство по дело и след 

това ще се върне. За другите колеги към настоящия момент не съм 

информирана,  освен  че  колегата  Мусорлиева  е  тук.  Не  съм 

информирана за причините за отсъствие. Както до този момент, ще 

дам известен толеранс и след това ще обявя,  че това отсъствие  е 

неуважително, ако колегите не се появят. 

Колеги,  преминаваме  към  обсъждането  на  точка  първа  от 

дневния ред:  

1. Доклад относно предпечатни образци на бюлетини. 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера направихме проверка, 

тъй  като  вече  са  генерирани  образците  на  бюлетини за  новите  и 

частичните избори на 13 март 2016 г. И във връзка с това най-напред 

моля за последващо одобрение на едно писмо, което изпратихме  до 

общинските избирателни комисии в петък, веднага след получаване 

на  информация  за  генерирането.  И  е  получена  инструкция  от 

„Демакс  Ди  Пи  Ай“  АД  за  работа  с  електронната  система. 
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Посочихме срок не по-късно от понеделник вечерта – 22 февруари 

2016  г., за преглед и одобряване на бюлетините. 

Първо  моля  за  това  последващо  одобрение.  Мисля,  че 

писмото е публикувано във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

Таня Цанева), против – 1 (Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  гласувах  против,  тъй  като  не 

мога  да  се  запозная  с  текста  на  писмото,  тъй  като  го  няма  във 

вътрешната мрежа и не чух за какво става въпрос, тъй като не се 

чува до нас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 

колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа 

трябва да са публикувани справки, както за получените информации 

за част втора – „Избирателни списъци“, така и за подадени заявки от 

страна на общинските администрации до Печатницата на БНБ. На 

този етап ви го докладвам за сведение, тъй като информация не е 

събрана от всички общини. 

От  прегледа  на  генерираните  образци  на  бюлетини  стана 

ясно,  че  на  две  места  имаме нулев тираж,  за  което ще се  вземат 

мерки, разбира се. Накрая ще помоля за протоколно решение.
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Това,  което  направи  впечатление  при  първия  преглед  на 

техническите  образци  на  бюлетини,  беше  изписването  на 

наименованията  на  партиите  и  коалициите,  които  участват  в 

изборите,  допуснати  в  ЦИК  и  регистрирани  в  общинските 

избирателни  комисии.  Това  беше  още  в  петък.  Доколкото  знам, 

госпожа  Алексиева  веднага  подаде  необходимата  информация  и 

обърна внимание на „Информационно обслужване“ - може би тя ще 

докладва в тази част. 

В понеделник, в по-голямата част от случаите, става въпрос 

единствено за необходимост от протоколно решение на Централната 

избирателна  комисия  по  отношение  на  начина  на  изписване  на 

имената  на  кандидатите.  Прави  впечатление,  че  имената  на 

кандидатите  са  изписани  с  начални  главни  букви,  за  разлика  от 

бюлетините  от  общите  местни  избори,  където  имената  на 

кандидатите  бяха  изписани  всички  букви  с  главни.  В  три  случая 

имаме с главни букви, а в по-голямата част от бюлетините, както ви 

казах, имената са с начални главни букви, другите са с малки букви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

внимание. Бих искала да допълня доклада. 

Към петък генерираните бюлетини бяха с наименованията на 

допуснатите  за  участие  партии,  така  както  е  съобразно  тяхната 

съдебна регистрация, а не така както са заявени за отпечатване върху 

бюлетината. 

Ние  бяхме  изпратили  писмо  до  „Информационно 

обслужване“ АД, с копие мисля че до печатницата, че имената би 

трябвало  да  бъдат  генерирани  така,  както  е  съобразно  втория 

диспозитив  от  нашите  решения,  а  именно  наименованието  на 

съответната партия за отпечатване на бюлетината да бъде еди-какво 

си, ведно с приложение. 

Затова  в  петък  в  оперативен  порядък,  аз  се  свързах  с 

„Информационно обслужване“ АД, помолих да направят справка с 
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това писмо и имената върху бюлетините да съответстват на втория 

диспозитив на нашето решение, съобразно изпратена информация. 

Този проблем беше своевременно отстранен  в  петък,  така  че  към 

настоящия момент такъв въпрос не стои. 

Въпросът,  който  стои,  е  по  отношение  имената  на 

кандидатите. На общите местни избори - направихме справка вчера - 

имената на кандидатите са с главни букви. В момента в заявените 

бюлетини, в повечето в тях генерирани или генерирани и одобрени, 

имената на кандидатите са с начални главни букви и другите малки. 

Ние трябва да вземем решение как искаме да изглеждат имената на 

кандидатите за новите и за частичните избори – с главни букви или 

само с начални главни букви.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вярно  е,  че  в  по-голямата 

част са изписани с начални главни буквите, а другите са малки, но в 

техническите характеристики на бюлетината за кмет за кметство – 

Приложение № 4 към съответното решение, в т. 3.4 в частта относно 

собствено, бащино и фамилно име на кандидата, сме посочили един 

размер  на  буквите.  По  същия  начин  е  бюлетината,  ако  обърнете 

внимание  и  в  нашия  образец,  одобрен  с  наше  решение.  Всички 

хиксове така, както са посочени, са с еднакъв размер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

заповядайте госпожо Матева

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  се  присъединявам  към 

казаното от колегата Солакова и щях да предложа и ще го направя - 

това, което колегата Христов каза в оперативен порядък.  За да бъде 

и удобно на избирателите, освен всичко останало, ви предлагам да 

вземем решение всички имена да бъдат изписани с главни букви и 

съответно  да  се  коригира  техническият  образец  на  бюлетините, 

съобразно това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 
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Заповядайте господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да направя едно уточнение. 

Когато се говори за размер на буквата, не се разбира да бъдат 

еднакви  букви.  Като  се  каже  примерно  Time  New  Roman  13  и 

главната буква е с размер 13, и малката е с размер 13. Въпросът е, че 

едната  е  главна,  а  другата  е  малка  и  те  се  изписват  по  различен 

начин. Така че не е достатъчно да кажеш, че е еднакъв размер, за да 

разберем че с еднаква височина ще бъдат всички букви. 

Трябва да се пише да бъдат само с главни букви, за да бъде 

ясно или да бъдат по българската граматика.  След като е било така, 

предложението ми беше да  бъдат  с  главни букви именно от  тази 

гледна точка. Нали отиват възрастни хора - все пак това са по селата. 

Може да не може да се прочете  малката буква,  да бъдат еднакви 

буквите е най-добре, за да няма проблеми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, противни мнения. – Не виждам.

Колеги,  ще  предложа  да  изпратим  едно  писмо  до 

„Информационно обслужване“ АД и до печатницата „Демакс  Ди Пи 

Ай“ с това решение, с копие до печатницата на БНБ.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. Благодаря ви, колеги. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2.  Доклад  относно  регистрация  на  кандидати  в 

частичните избори.
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Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо вх. № МИ-04-7 от 19 

февруари  2016  г.,  е  получено  писмо  от  Министерство  на 

правосъдието  на  основание чл.  33,  ал.  5,  т.  7  от  Наредба № 8 за 

функциите и организацията на дейността на Бюрото за съдимост, с 

което са ни изпратени справки за съдимост на лицата, регистрирани 

като кандидати за кметове в частичните избори на 13 март 2016 г. 

След извършена проверка се установи, че по отношение на 

всичките лица не са налице обстоятелствата,  които са посочени в 

наше  Решение  № 2000/2015  г.,  т.е.  отговарят  на  изискванията  да 

бъдат регистрирани като кандидати.

С вх. № МИ-00-27 от 19 февруари 2016 г. е съставен приемо-

предавателен протокол между представител на деловодството, който 

е  предал  на  госпожа  Манолова  –  директор  на  дирекция 

„Администрация“, за съхранение в касата предоставените документи 

от Министерство на правосъдието. В момента са в мен, тъй като с 

колегата  Матева  извършихме  тази  проверка,  след  което  ще  ги 

предоставим обратно за съхранение в касата, някой ако желае да се 

запознае по-подробно.

Във връзка с регистрацията на кандидатите е получено писмо 

с вх. № ЧМИ-00-5 от 18 февруари 2016 г. по електронната поща на 

Централната избирателна комисия от „Информационно обслужване“ 

АД  за  извършена  проверка  относно  действителността  на 

регистрацията по чл. 413 от Изборния кодекс. Всички регистрирани 

кандидати отговарят на изискванията на закона. 

Също така с  вх.  № ЧМИ-04-03-1 от 22 февруари 2016 г.  е 

получено писмо от Главна дирекция „ГРАО“ за извършена проверка 

8



на  кандидатите,  регистрирани  за  участие  в  частичните  избори, 

относно дали отговарят на чл. 397, ал.1 от Изборния кодекс. 

По отношение на всички кандидати са налице изискванията 

за  пасивно избирателно право, така че и в тази част отговарят на 

изискванията да бъдат регистрирани като кандидати.  

И в тази връзка ви предлагам проект на писмо до общинските 

избирателни комисии – Гърмен, Аксаково и Елин Пелин, където има 

насрочени  частични  избори.  Проектът  на  писмо  е  в  днешно 

заседание,  в  папка  с  моите  инициали  под  №  7300,  с  което  да 

уведомим  общинските  избирателни  комисии  за  извършените 

проверки на регистрираните кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.

Който е съгласен да изпратим това писмо, моля да гласува.

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния 

ред: 

3. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Вместо  колегата  Сидерова,  ще  докладва  колегата  Матева. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  папката  с  инициали  на 

колегата  Сидерова  проектът  за  решение  е  №  3045.  Моля  да  се 

запознаете с него. 
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Постъпило е искане с вх. № МИ-14-30 от 18 февруари 2016 г. 

за отваряне на помещение в община Руен, Бургаска област, където се 

съхраняват  изборни  книжа  и  бюлетини  на  основание  т.  30  от 

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

необходимо  във  връзка  с  предаване  на  ценни  документи  от 

проведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове, 

за  съхранение  в  отдел  „Държавен  архив“  –  гр.  Бургас,  съгласно 

закона  за  Национален  архивен  фонд.  Така  че  ви  предлагам,  ако 

нямате забележки,  да приемем проекта на решение, който колегата 

Сидерова е изготвила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 

госпожо Матева. 

Колеги,  моля  запознайте  се.  Имате  ли  коментари, 

предложения? - Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня  

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3091-ПВР/МИ.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:  

4. Доклади по жалби и сигнали.  

Първи докладчик е колегата Ганчева – заповядайте, госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба, която 

е от лице подписало се като  Тунджер Бекир Емин, с вх. № МИ-22-
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12 от 18 февруари 2016 г. Тя се намира в папка с моите инициали 

във вътрешната мрежа. 

В жалбата  -  накратко ви обяснявам,  че лицето сочи,  че ни 

сезира, тъй като членовете на ОИК – гр. Момчилград цитирам „си 

затварят очите и под давление на управляващата политическа партия 

в гр.  Момчилград,  не могат да вземат законосъобразно решение“. 

Сочи се, че кметът  на с. Горско Дюлево – господин Сезгин Ахмед, 

има търговско дружество и не си е изпълнил задължението по чл. 41, 

ал.  3  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация. 

Колеги, аз съм извършила проверка по телефона, разговарях с 

председателя на ОИК – Момчилград. Те не са сезирани с подобен 

сигнал и ви предлагам, тъй като общинската избирателна комисия е 

компетентна,  да  изпратим за  действия  по компетентност жалбата, 

която е входирана при нас и ви докладвах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги имате ли коментари? – Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 

Следващ  докладчик  е  госпожа  Бойкинова.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моя папка проектът е под 

№ 3044. 
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Постъпила  е  жалба  от  Валентина  Стойчева  Бонева, 

упълномощен  представител  на  Коалиция  „БСП  -  Лява  България“ 

срещу решение № 374 на ОИК – Стара Загора. С решение № 374 

ОИК  –  Стара  Загора,  е  назначило  членовете  на  секционната 

избирателна  комисия  в  с.  Козаревец,  община  Стара  Загора,  и 

утвърдил списъка на резервните членове, т.е. назначава една СИК с 

това решение. 

Жалбоподателят  счита,  че  решението  е  неправилно  и 

изразява несъгласие с назначената секционна избирателна комисия, 

тъй като счита, че следва да има място в ръководния състав и по- 

точно  за  длъжността  секретар  на  въпросната  СИК.  Като 

съображенията за това са, че в общинската избирателна комисия са 

регистрирани  само  две  политически  сили  за  участие  в  кметските 

избори  на  с.  Козаревец,  а  именно  „БСП  -  Лява  България“  и 

политическа  партия  „ГЕРБ“.  И  съображенията  им  за  това  са 

следните: че следва да имат място в ръководния състав. 

Прави се искане Централната избирателна комисия да отмени 

обжалваното  решение  и  вместо  него  да  постанови  ново такова,  с 

което  да  направи  промени  в  ръководния  състав  на  СИК  –  с. 

Козаревец. 

Жалбата е допустима, в срок, от лице с правен интерес, но по 

същество  не  е  основателна.  Преписката  е  качена  във  вътрешната 

мрежа.  Видно  е  от  съдържанието  на  приложения  протокол,  от 

проведените консултации между представителите на политическите 

партии и коалиции, че не е постигнато съгласие за назначаване на 

секретарското място. Политическите сили са се съгласили да бъде за 

политическа партия „ДПС“, но за мястото е възразило и Коалиция 

„БСП  -  Лява  България“.  Като  съображенията  при  водене  на 

преговорите  на  общинската  избирателна  комисия  са,  че  всъщност 

съставът на тази СИК е същият, както и при произведените местни 

избори и не е имало никакъв проблем, тъй като едното възражение 
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на жалбоподателя е че за да бъдат честни и прозрачни изборите, те 

трябва да имат секретарското място. 

И съответно общинската избирателна комисия се позовава на 

предложението на кмета от проведените консултации, тъй като то 

отразява  във  възможно  най-близка  степен  предложенията  и 

съгласията на всички участници. Протоколът е подписан с особено 

възражение само от жалбоподателя. 

Централната избирателна комисия приема, че законодателят е 

предоставил  изцяло  в  оперативна  самостоятелност  на  ОИК 

преценката какъв подход да възприеме при назначаване на съставите 

и ръководствата на СИК, спазвайки императивните норми на чл. 92, 

ал.  3  и  ал.  6  и  следващите  от  Изборния  кодекс,  и  съответно 

общинската  избирателна  комисия  е  възприела  предложението  на 

кмета  в  резултат  на  проведените  консултации.  Така  относно 

ръководния състав единствено в чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс е 

предвидено  председателят,  заместник-председателят   и  секретарят 

да не бъдат от една и съща партия и коалиция, което е спазено. Няма 

такъв  критерий  в  Изборния  кодекс  -  критерий  регистрирани 

кандидати, т.е. който има регистрирани кандидати, задължително да 

има представителство в ръководството. 

Така  че  считам,  че  с  жалбата  срещу  назначенията  на 

членовете на СИК всъщност не са посочени  конкретни нарушения 

на  изискванията  на  чл.  92,  които  да  обуславят  отмяна  на 

обжалваното  решение,  поради  което  ви  предлагам,  че  същото  е 

правилно и законосъобразно и да оставим без уважение жалбата на 

Валентина Стойчева Бонева  като  неоснователна, по съображенията, 

които съм изложила в проекта и доклада си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Бойкинова. 

Колеги, време за запознаване. 

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Ако може един въпрос към докладчика, 

за  да  не  се  бавим  със  запознаването  и  изчитането.  Имаме  ли 

информация двамата кандидати за секретари с какво образование са?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  И  двамата  са  със  средно 

образование.

Тук не говорим за ОИК, колеги.  Това е СИК - няма „Право“, 

няма образование.  Средно образование имат.

РОСИЦА МАТЕВА: Добре, аз знам, че не говорим за ОИК, а 

са  СИК.   Въпреки всичко искам да получа информация,  ако има. 

Иначе аз ще си чета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  други  въпроси,  други  коментари?  –  Време  за 

запознаване, тъй като видяхме, че материалът е около 60 страници. 

Колеги,  мисля,  че  приключихме  със  запознаването  с 

материала. Има ли други коментари, има ли други съображения? –

Не виждам. Закривам изискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 11 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

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

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румен  Цачев),  против –  4  (Росица 

Матева, Камелия Нейкова, Ивилина Алексиева, Таня Цанева).  

Колеги, това е Решение № 3092-МИ.

Госпожо Бойкинова нямате повече доклади в тази точка. 

Госпожа Ганчева има думата.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  само  да  ви  помоля  да 

допълня  доклада  си  от  предходната  жалба.  В  придружителното 

писмо, с което изпращаме за действия по компетентност, тъй като 
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жалбата  е  входирана  при  нас,  да  сложим  едно  изречение  да  ни 

уведомят за предприетите действия, това пропуснах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с това допълнение, моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

И госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  искам  само  един  кратък 

доклад да ви направя по отминалите дела и съответно  решенията.

Първо, имаме решение във връзка с нашето искане за отмяна 

на влязло в сила решение на Административен съд – Варна, в частта 

му с  която ние сме осъдени да заплащаме разноските. Тричленният 

състав  отхвърля  искането  на  Централната  избирателна  комисия  и 

приема,  че  разноските  трябва  да  бъдат  платени  от  Централната 

избирателна комисия като първостепенен разпоредител по аргумент 

на  чл.  46,  ал.2  от  Изборния  кодекс.  Приема,  че  общинската 

избирателна  комисия  като  колективен  орган  и  носител  на 

административни  правомощия  няма  характерния  статут  на 

учреждение  и  предприятие,  не  е  юридическо  лице  за  разлика  от 

ЦИК,  поради  което  Централната  избирателна  комисия  следва  да 

носи  разноски,  така  че  считам  че  решението  не  подлежи  на 

обжалване. Окончателно е. 

Те развиват доводи съответно, че ние не сме и страна, която 

следва да бъде конституирана в административното производство. 

(Реплики.) Да, но с една дума отхвърлят искането. Имаме още едно 
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такова  дело,  ще  изчакаме  и  по  него  да  видим  какъв  ще  бъде 

резултатът. На друг административен съд е, не е още насрочено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Аз отново припомням и във връзка с това решение нашето 

намерение ние да проведем работна среща или семинар със съдии от 

Върховния административен съд, респективно от Административни 

съдилища,  на  които  да  коментираме  практиките  по  прилагане  на 

Изборния кодекс. Считам, че такава среща е необходима. Поставили 

сме си го, колеги, като планирана задача, да видим кога можем да я 

реализираме.

Имате ли още? -  Продължете.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Другото  дело,  което  искам  да  ви 

докладвам, това е № 1081/2016 г. и то е образувано по жалба срещу 

нашето  решение  на  Централната  избирателна  комисия,  с  което 

приехме, че макар и отхвърлително решението на ОИК, с което са се 

произнесли във връзка с искания за прекратяване на пълномощията 

на  кмета  на  с.  Крепча,  община  Опака,  компетентен  е 

Административният съд за произнасяне и в тази връзка Върховният 

административен съд правилно е приел,  че  тези решения на ОИК 

подлежат на обжалване пред съответния административен съд. 

Като единствено приема частично за основателна жалбата в 

частта,  с  която  е  следвало  Централната  избирателна  комисия  да 

изпрати  жалбата  до  компетентния   Административен  съд  – 

Търговище, и съответно съдът я е изпратил. 

Също  така  ви  докладвам  и  Административно  дело  № 

934/2016  г.  по  жалба  на  Станислав  Маринчев  Иванов  и  Емил 

Богданов  Цветков  против  наше  решение  на  Централната 

избирателна  комисия  -  отхвърлително.  Това  са  кандидатите  за 
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общински съветници от община Плевен, с което ние не постигнахме 

мнозинство от 2/3. 

Съдът  обявява  за  нищожно  решението  на  Централната 

избирателна комисия, остава без разглеждане жалбата, подадена от 

Станислав  Маринчев  Иванов  и  Емил  Богданов  Цветков  против 

решение № 370 на ОИК и прекратява образуваното производство. 

(Реплики.)

 Административното  дело  е  № 934/2016.   Ще ги  кача  във 

вътрешната мрежа, защото решението е много интересно. 

Другите  две  дела  са  прекратени.  Това  е  за  жалбоподател 

„Ястреб  Инвест“   ООД,  който  обжалваше  решението,  с  което 

постановихме акт за установяване на административно нарушение. 

Другото дело е № 10082/2016 г. и то е по жалба на Димитър Сотиров 

срещу ОИК  –Хисаря.  То  също  е  прекратено,  тъй  като  жалбата  е 

просрочена. За Хисаря делото е прекратено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  по повод на писмата,  с  които 

изпратихме  на  общинските  избирателни  комисии  справки  за 

съдимост  и  беше  взето  отхвърлително  решение  от  общинска 

избирателна комисия – Хисаря - беше на доклад на колегата Ивков. 

Административен  съд  –  Пловдив,  имаше  определение,  с  което 

препращаше по компетентност на Централната избирателна комисия 

преписката.  Върховен  административен  съд  е  отменил  това 

определение и е върнал делото за произнасяне на Административен 

съд – Пловдив, тъй като това е дело по ЗМСМА и е след обявяване 

на изборните резултати. Приема, че не е подведомствено на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, внимателно трябва да се запознаем и с тези мотиви.

Продължете госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  искам да ви докладвам,  че 

днес  от  11,00  ч.  колегата  Сидерова  е  по  делото  Марешки  срещу 

нашето принципно решение, с което сме определили формата и вида 

на структурирания електронен вид за подписките в референдумите. 

И също така да ви кажа, че имаме едно отложено дело и е 

пренасрочено  за  15.03.2016  г.  Това  е  по  жалбоподателя  Милена 

Йорданова  Матева  срещу  наше  решение  на  Централната 

избирателна комисия, което също е отхвърлително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Искам  да  попитам  за  делото  „Ястреб“. 

Мисля,  че  е  принципно.   Ставаше  въпрос  дали  подлежат  на 

обжалване  при  нас  решенията  по  наказателни  постановления, 

издавани от общинските избирателни комисии.  На какво основание 

е прекратено?  (Реплики.)  Решение за наказателно постановление за 

установяване на нарушение. Потвърждава ли се тази практика? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Изчерпихме тази 

точка, колеги. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

5. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение от членовете на ОИК – Аврен, област 

Варна, с вх. № МИ-15-262 от 18 февруари 2016 г. Като искането е за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведено  заседание  на  16 

февруари 2016 г.,  на  което са  взели решение да  определят  трима 

членове  на  ОИК  –  Аврен,  за  разпечатване   на  помещението, 

определено за съхранение на изборните книжа и материали, в които 
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се  съхраняват  книжата  от  проведените  общи  местни  избори  и 

национален референдум и за поставяне на избирателните списъци в 

него. 

Окомплектовано  е  искането,  съгласно  наше  решение  и  ви 

предлагам да уважим искането за изплащане на възнаграждението, 

като са присъствали председател, секретар и пет членове за сметка 

на държавния бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колегата  Ганчева  има  да  докладва  още,  колеги,  но 

преброяването на отсъстващите ми напомни, че е редно да обявя: 

всички, които в началото на заседанието не бяха на заседанието, са 

тук,  с  изключение  на  отсъстващите  по  обективни  причини. 

Единствено не ми е известна обективна причина за отсъствието на 

господин Томов.

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане  на  възнаграждение  от  членовете  на  общинска 

избирателна  комисия  –  Бяла,  с  вх.  № МИ-15-278 от  19 февруари 

2016 г.  Искането е за изплащане на възнаграждения за проведено 

извънредно заседание на общинска избирателна комисия – Бяла, на 3 

февруари  2016  г.  Искането  е  окомплектовано,  съгласно  нашето 
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решение  и  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и осем членове, т.е. цялата комисия. 

Предлагам ви да  одобрим изплащането на така  поисканото 

възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-263 

от  18.02.2016  г.  общинска  избирателна  комисия  –  Струмяни,  е 

направила  искане  до  Централната  избирателна  комисия  за 

изплащане  на  възнаграждения  на  председател,  заместник-

председател и един член от общинската избирателна комисия, които 

са провели дежурство на 3 февруари 2016 г., във връзка с прибиране 

на избирателните списъци и другите книжа, които са върнати от ГД 

„ГРАО“ след приключване на проверката за гласуване в нарушение 

на правилата на Изборния кодекс. Уважаеми колеги, приложен е и 

протокол  от  3.02.2016  г.  Заверени  са  с  подпис  и  печат  от 

председателя.  Искането  е  подписано от  председателя  и секретаря, 

така че колеги, ви предлагам да вземем решение за изплащане на 

възнаграждение  за  проведено  едно  дежурство  от  председателя, 

заместник-председателя  и  един  член  от  общинска  избирателна 

комисия – Струмяни.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

който е съгласен с така направения доклад за ОИК – Струмяни, моля 

да гласува.

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги с вх. № МИ-15-289 от 

22 февруари 2016 г. с писмо ни е изпратен протокол от извънредно 

заседание на общинска избирателна комисия – Разлог, проведено на 

8.02.2016  г.,  на  което  заседание  колегите  са  взели  решение  за 

определяне  на  членове  от  състава  на  общинска  избирателна 

комисия, които да присъстват при разпечатването на помещението 

за съхранение на изборните книжа, където са поставени изборните 

списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1 и т. 9 от 

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

На  извънредното  заседание  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и осем членове, т.е. целият състав 

на  общинската  избирателна  комисия.  Определени  са  с  решение. 

Протоколът и заседанието са на 8.02.2016 г. Решението им е № 228 

от същата дата, с което са определили председателя и двама членове 

да участват в комисията, която ще отвори запечатано помещение с 

цел  прибиране  на  избирателните  списъци  и  другите  книжа  от 

„ГРАО“. Изпратени са ни протоколи. Подписано е от председател и 

секретар, подпечатани, в оригинал. Решението ни е изпратено, както 

и заверено копие от протокола на 10 февруари 2016 г.,  с  което е 

разпечатано помещението.
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Колеги,  изрично  искане  не  е  направено  за  изплащане  на 

възнаграждение.  Свързах  се  по  телефона  с  председателя  на 

общинска избирателна комисия – Разлог,  която потвърди, че имат 

искане  за  изплащане  на  възнаграждение.  Уговорихме  се  да  ни 

изпратят и нарочното искане.  Но колеги, считам, че не е проблем да 

гласуваме в момента изплащането на възнаграждение, както следва: 

за  проведено  заседание  на  8  февруари  2016  г.  -  за  изплащане  на 

възнаграждение на председател, заместник-председател, секретар и 

осем членове, и дежурство на 10 февруари 2016 г. от председател и 

двама членове от общинска избирателна комисия – Разлог. 

Така че, уважаема госпожо председателстващ, ще ви помоля 

да го поставите на гласуване.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, чухте доклада. 

Който е съгласен с така направеното предложение за ОИК – 

Разлог, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  И  само  едно  за  сведение,  уважаеми 

колеги. Вх. № МИ15-261 от 19.02.2016 г. Пристигнало е в оригинал 

искането  за  изплащане  на  възнаграждение,  което  ние  сме  го 

гласували  на  предходно  заседание.  Става  въпрос  за  общинската 

избирателна  комисия  –  Гоце  Делчев.  Бяха  поели  ангажимент 

колегите,  че  ще ни го  представят  в  оригинал,  представили  са  го. 

Изплатили  сме  възнаграждение  с  наше  решение  на  председател, 
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секретар  и  един  член  на  общинска  избирателна  комисия  –  Гоце 

Делчев, с предходно наше решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Нейкова, 

заповядайте.

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

МИ-15-275  от  19  февруари  2016  г.  -  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения  на  членове  на  общинска  избирателна  комисия   в 

община Бяла, област Русе. 

Искането  е  за  дежурства  на  8  и  на  9  февруари  2016  г.  от 

председателя  на  общинската  избирателна  комисия,  във  връзка  с 

осъществяване  на  процесуално  представителство  и  защита  пред 

Върховния  административен  съд  на  9  февруари  2016  г.  На  9 

февруари 2016 г. е било делото във Върховния административен съд, 

на  което  се  е  явил  председателят  на  ОИК.  Справката,  която  е 

приложена към искането съдържа за 8 февруари 2016 г. разходи за 

пътуване и дневни, съгласно раздел V, т. 20 от Решение № 2901-МИ 

от 5.11.2015 г. на ЦИК. 

Колеги,  аз  ви  предлагам  да  одобрим  за  изплащане 

възнагражденията за двата дни за дежурство на председателя, като в 

нашето  Решение  № 2901-МИ  си  има  и  съответното  основание,  а 

именно  раздел  II,  т.  12,  буква  „б“  и  раздел  V,  т.  20.  (Реплики,  

обсъждане.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това искане за изплащане 

на  възнаграждения  ви  предлагам   да  се  изплати  на  председателя 

възнаграждение  за  дежурство  на  9  февруари  2016  г.,  когато  е 

осъществил  процесуално  представителство  пред  Върховния 
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административен  съд,  а  за  датата  8  февруари  2016  г.,  съгласно 

раздел V, т. 20 от нашето Решение № 2091-МИ по установения ред, 

трябва  да  получи  и  съответните  командировъчни  разходи,  което 

следва да бъде посочено и в писмото, което ще изпратим до ОИК и 

до администрацията на Министерски съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 1 (Емануил 

Христов).  

Предложението се приема. 

Госпожо Нейкова имате ли още доклади? – Не. 

Моля господин Баханов да допълни доклада си.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  по  предходен  мой 

доклад, по вх. № МИ-263 от 18.02.2016 г., във връзка с гласуваното 

вече  изплащане  на  възнаграждение  за  дежурство  на  председател, 

заместник-председател  и  един  член  на  общинската  избирателна 

комисия  –  Струмяни,  е  направено  искане,  с  което  допълвам  и 

предходния  си  доклад,  за  да  бъдат  одобрени  разходите  на 

председателя  на  общинска  избирателна  комисия  –  Струмяни,  за 

пътни: Благоевград – Струмяни – Благоевград, в размер на 8 лв. и 

дневни  в  размер  на  10  лв.,  съгласно  действащите  правила  и 

нормативи,  така  че  предлагам  да  гласуваме  допълнително  и  този 

текст в придружителното писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин  Ивков. 

Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Писмо с вх. № МИ-15-266 от 18.02.2016 г. 

-  искане за  изплащане на възнаграждение за членовете на ОИК – 

Карлово.  Председател,  секретар  и  един  член,  които  са  се  явили, 

присъствали са и са спечелили дело № 13815/2015 г. пред Върховен 

административен  съд,  като  прилагат  и  решението,  с  което  е 

отменено решението на съответния  административен съд,  който е 

отменил  решението  на  ОИК  –  Карлово,  така  че  ви  предлагам  да 

изплатим възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен, моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Предложението се приема. 

Имате ли още доклади господин Ивков, продължете.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви четири преписки с 

един и същи входящ № МИ-15-284, всичките от ОИК – Пещера, за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведени  две  заседания  и 

дежурства, както следва: 
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Заседание на 3.02.2016 г., с което са приели решение кои да 

са тримата членове, които ще участват при отварянето на някакво 

помещение.  Присъствали  са  председател,  заместник-председател, 

секретар и седем членове на комисията. 

Следващото  заседание:  на  13.02.2016  г.  са  го  провели,  на 

което  са  присъствали  председател,  заместник-председател  и 

секретар и този път осем членове, т.е. били са в пълен състав, и на 

което пък са взели решение кои да са процесуалните представители 

по дело пред съд, но има доказателства за делото и за това, че се е 

състояло.  Мисля, че беше пред Върховен административен съд - да. 

И  съответно  искат  възнаграждение  за  дежурства  на  тези 

членове  -  тримата,  които  са  участвали  при  отварянето  на 

помещението.  Има  протокол,  от  който  е  видно,  че  са  участвали 

председател,  заместник-председател и един член, и са се явили на 

делото председател и секретар. 

Аз  формално  не  виждам  пречки  и  ви  предлагам  да  им 

изплатим възнаграждение, макар че считам за крайно порочна тази 

практика да се събира комисията – единадесет човека на заседание, 

за  да  вземат  решение  кои  да  се  явят.  Но  няма  друг  начин,  за 

съжаление, поне не мога да се сетя да предложа, но някак си не ми 

се струва справедливо да не изплатим на този, който е пътувал, за да 

се  яви  пред  Върховен  съд,  а  пък  да  изплащаме  на  единадесет 

членове за това, че са се събрали, за да назначат. 

Трябва  да  помислим  може  би  за  указания  тези  дежурства 

отнапред да бъдат определяни с едно заседание. Няма пречка да се 

изплатят,  затова  ви  предлагам  да  изплатим,  така  както  ви  ги 

докладвах, всичките възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 
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Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Последен доклад по възнаграждения с вх. 

№ МИ-15-286 от 22.02.2016 г. на Централната избирателна комисия. 

Това  е  много  обстойно  разискван  от  нас  случай.  Сега  дойде  и 

искането за възнаграждение за онова прословуто заседание на ОИК- 

Хисар,  на  което  се  иска  възнаграждение  за  всички  присъствали 

членове.  Присъствали  са  9  членове  –  председател,  заместник-

председател и секретар, и шест членове. 

Само че аз си спомних и обърнах тук внимание, че в крайна 

сметка те взеха тогава отхвърлително решение по наш сигнал, като 

надълго и нашироко коментираха как ЦИК е трябвало да знае,  да 

каже  навреме,  че  условната  присъда  не  е  основание,  за  да  се 

прекратят правомощията. Само ви маркирам, за да се сетите за какво 

става въпрос. Но по тази преписка, за да не се повтарям и да съм 

многословен,  само  ви  обръщам  внимание,  че  те  са  взели 

отхвърлителното  решение,  като  за  предложението  на  ЦИК  трима 

членове са гласували, против – четирима. Това са седем човека, а 

двама са отказали да гласуват,  макар че са присъствали и се иска 

възнаграждение и за тях. 

Така че аз тук поставям този въпрос. Аз предлагам на тези 

двама, които не са гласували… Аз на никого от тях не бих платил 

възнаграждение,  ако  имаше  възможност,  по  простата  причина  че 

решението  им  е  неправилно,  нищожно,  коментират  абсолютно 

недобросъвестно практиката на ЦИК, изобщо никаква работа не са 
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свършили реална, но въпреки това няма формална пречка и на тях да 

им се изплати възнаграждение. Но предлагам поне на двамата, които 

са присъствали, а са отказали да гласуват, няма такъв институт:  или 

си  „за“,  или  „против“.  Не  може  да  си  „въздържал  се“  или  да 

откажеш. 

И доколкото актът на гласуване е по един-единствен въпрос, 

по  който  са  сезирани  от  ЦИК,  е  причината  за  свикване  на  това 

заседание, поне да откажем на тези двама, които не са гласували.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Колеги коментари? (Реплики.)

ИВАЙЛО ИВКОВ: Заседанието е на дата 21.12.2015 г. Значи 

това са двама от членовете. Аз съм изготвил справка за всичките, но 

предлагам на двамата, които не са гласували, с аргументите, които 

изложих пред вас, да не им гласуваме възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  колеги,  в 

Кодекса не се предвижда „въздържал се“ и след като колегите не са 

гласували  нито  „за“,  нито  „против“,  считаме,  че  не  са  били  на 

заседание, не са присъствали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Вие 

по същество подкрепяте предложението на господин Ивков.

Колеги, други предложения има ли? - Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така направените предложения от 

колегата  Ивков  за  заплащане  и  за  отказ  от  заплащане,  моля  да 

гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  
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Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик по тази точка е колегата Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-264  от 

18.02.2016 г. е постъпило искане от общинска избирателна комисия 

–  Свищов,  за  заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  за 

проведено  дежурство  на  11.02.2016  г.  от  председател,  секретар  и 

член.  На  това  дежурство  те  са  подготвили  всички  документи  за 

предстоящото извънредно заседание на 12.02.2016 г. 

Заседанието е свикано по повод постъпило уведомление от 

Общинския  съвет  –  Свищов,  относно  постъпило  заявление  от 

общински  съветник,  с  което  същата  заявява,  че  няма  да  положи 

клетва  и  да  встъпи  в  правомощията  си,  поради  наличието  на 

несъвместимост,  тъй  като  изпълнява  длъжността  секретар  в 

общината. 

Провели  са  заседание  на  12.02.2016  г.,  присъствали  са 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем  членове.  И 

общинската избирателна комисия е решила да се връчи уведомление 

на  общинската  съветничка,  за  да  вземе  становище  по  това 

уведомление от общинския съвет. 

Съответно в тази връзка са провели дежурство на 15.02.2016 

г. - след изтичане на срока за възражение. Дежурството също е от 

председател, секретар и член. Основанието е т.1 2, буква „а“, както и 

на предното дежурство, от наше Решение № 2901- МИ от 5.11.2015 

г. 

И съответно са провели заседание на 16.02.2016 г., на което 

са  прекратили  пълномощията  на  общинската  съветничка  и  са 

избрали  следващата  от  съответната  листа.  Заседанието  е  на 

16.02.2016  г.,  присъствали  председател,  заместник-председател, 
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секретар и осем членове. Основанието е наше Решение № 2901-МИ 

от 5.11.2015 г. 

Предлагам  да  се  изплати  възнаграждения  на  членовете  на 

ОИК  –  Свищов,  за  проведените  две  дежурства  и  две  заседания. 

Преписката е окомплектована с необходимите документи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Който  е 

съгласен, моля да гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Имате ли още? -  Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  връзка  с  изплатени 

възнаграждения  на  ОИК  –  Свищов,  които  съм  ви  докладвала  м. 

декември 2015 г., моля да направим корекция на одобрената справка, 

тъй като съм пропуснала едно дежурство на 7.12.2015 г. Пропуснала 

съм председателя. То е било от секретар, член и председател, а аз 

съм пропуснала  председателя.  Дежурството е  изплатено,  тъй като 

видно от справката председателят е присъствал, но няма справка. 

И предлагам да одобрите коригираната  и изготвена от мен 

справка за изплащане на това дежурство на председателя.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  
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Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

със  следващ  докладчик  по  тази  точка.  Господин  Чаушев, 

заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-265 от 

18.02.2016  г.  сме  получили  от  ОИК  –  Кърджали,  искания  за 

изплащане на възнаграждения на заседания и дежурства. Доста са. 

Заседание  на  25  януари  2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  двама  заместник-председатели  и  девет  членове.  На 

което  са  провели  разисквания  във  връзка  с  прекратяване 

правомощия на кмет на кметство на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 – 

търговска дейност,  и са взели решение за прекратяване на такива 

правомощия,  естествено. Поради това аз предлагам на основание т. 

1, буква „в“, във връзка с т. 3.2. от Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 

г. да им се изплати възнаграждение.

На 29 януари 2016 г. също са провели заседание, на което са 

присъствали  председател,  двама  заместник-председатели  и  осем 

членове,  на  което  също  са  взели  решение  за  прекратяване  на 

правомощия на кмет на кметство - в случая  Срединка, за което бях 

ви докладвал. На основание т. 3, буква „д“, във връзка с чл. 3.2 от 

наше  Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.  Предлагам  да  им  се 

изплати.

Провели са заседание на 4.02.2016 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председатели – двама, един секретар и осем 

членове, на което са взели решение за упълномощаване на членове 

на  ОИК  да  представляват  комисията  по  административни  дела, 

включително и  за  получаване на  избирателни списъци по нашето 

решение и тяхното поставяне в помещенията, в които се съхраняват 

изборните книжа и материали. Предлагам на основание т. 11 от наше 
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Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.  да  им  се  изплати  и  това 

възнаграждение.

Провели  са  заседание  и  на  10.02.2016  г.,  на  което  са 

присъствали председател, заместник-председатели – двама, и девет 

членове,  на  което  са  взели  решение  за  уведомяване  на  ЦИК  да 

направи  предложение  на  Президента  за  насрочване  на  избори. 

Поради това на основание т. 6, буква „б“ и т. 6.2 от Решение № 2901-

МИ  от  5.11.2015  г.  на  ЦИК  предлагам  да  им  се  изплати  и  това 

заседание.

Искат се и дежурства: на 22 януари 2016 г. - от председател и 

заместник-председател,  във  връзка  с  подготовка  на  материали  за 

провеждане на заседанието от 25 януари 2016 г.,  поради което на 

основание т. 12, буква „а“ от Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на 

ЦИК, предлагам да им се изплати.

На 27 януари 2016 г. председател и заместник-председател са 

подготвили  материали  за  изпращане  и  явяване  в  съда  по  дело  в 

Административен съд, поради което предлагам на основание т. 12, 

буква „б“  от  наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.  да  им се 

изплати.

На  28  януари  2016  г.  за  дежурство  от  председател  и 

заместник-председател  -  за подготовка на материали за провеждане 

на заседание  на 29 януари 2016 г.  Предлагам на основание т.  12, 

буква  „а“  от  наше Решение  № 2901-МИ от 5.11.2015 г.  да  им се 

изплати. 

На 2 февруари 2016 г. искане за дежурство от председател и 

заместник-председател. Подготовка на преписка и изпращане в съда 

по  искане  по  административно  дело  №  19  и  №  20  от  2016  г.  и 

съответно изпълнение на разпореждания по административно дело 

№  16  на  Административния  съд  –  Кърджали.  Предлагам  да  се 

изплати възнаграждение на председател и заместник-председател по 

т. 12, буква „в“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.
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На 3 февруари 2016 г. председател, заместник-председател и 

секретар - за подготовка на материали за провеждане на заседание на 

4 февруари 2016 г. Предлагам на основание т. 12, буква „а“ на наше 

Решение № 2901- МИ от 5.11.2015 г. да им се изплати.

На 5 февруари 2016 г. дежурство на председател, заместник-

председател  и  един  член.  Представителство  по  административно 

дело,   по  две  административни  дела  на  председател,  заместник-

председател и един член. Предлагам да се изплатят възнаграждения 

по т. 12, буква „б“ на наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на 

ЦИК.

Дежурство  на  5  февруари  2016  г.  също  на  заместник-

председател, секретар и двама членове по т. 12, буква “г“ на наше 

Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. Това е комисията за отваряне на 

помещения и прибиране на списъци. Предлагам да се изплати и за 5 

февруари.

На 8 февруари 2016 г. председател, заместник-председател и 

един  член  -  представителства  по  две  административни  дела  пред 

съда  № 19 и № 20 на Административния съд. Предлагам да им се 

изплати.

На  9  февруари  2016  г.  за  председател  и  заместник-

председател. Подготовка на материали за провеждане на заседание 

на 10.02.2016 г. Предлагам да им се изплати по т. 12, буква „а“ от 

наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.

И  на  12.02.2016  г.  съответно  на  председател,  заместник-

председател и секретар – подготовка на документи по указания на 

ЦИК  за  предложение  за  насрочване  на  частични  избори  до 

Президента, т. 12, буква „е“ на Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. 

на ЦИК. Предлагам и това да им се изплати. 

И това е целият доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия  са  постъпили  шест  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения  от  общинската  избирателна  комисия  в  Троян. 

Постъпили  са  като  отделни  искания,  заведени  са  с  един  и  същи 

входящ номер, изпратени са с една куриерска пощенска пратка и са 

заведени на  един и същи ден,  вх.  № МИ-15-276.  Касае  се  за  три 

искания за заседания и три искания за дежурства.

Първото  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  е  за 

заседание, проведено на 28 януари 2016 г. във връзка с постъпване 

на преписка с оглед подаване на оставка от кмета на кметство в с. 

Калейца. Общинската избирателна е взела решение, съгласно което 

да се уведоми лицето, че има възможност да направи възражения с 

оглед  евентуалното  предсрочно  прекратяване  на  неговите 

пълномощия.  На  заседанието  са  присъствали  общинската 

избирателна  комисия  в  пълен състав,  т.е.  председател,  заместник-

председател, секретар и осем членове. 

На  26 януари  2016 г.  е  проведено  дежурство  във  връзка  с 

подготовката  на  това  заседание.  Дежурството  е  дадено  от 

председателя и секретаря на общинската избирателна комисия. 

Следващото  заседание,  което  е  проведено  от  общинската 

избирателна  комисия,  е  било  на  4  февруари  2016  г.  На  това 

заседание общинската избирателна комисия взима решение, с което 
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предсрочно  прекратява  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Калейца. Присъствала е общинската избирателна комисия в пълния 

си  състав  –  председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем 

членове. 

На 3 февруари 2016 г. е проведено дежурство за подготовка 

материалите  на  това  заседание  от  председателя  и  секретаря  на 

общинската избирателна комисия.

На  12  февруари  2016  г.  е  проведено  заседание  отново,  на 

което  са  присъствали  всички членове  на  общинската  избирателна 

комисия.  То  е  във  връзка  с  влизане  в  сила  на  решението  на 

общинската  избирателна  комисия  за  прекратяване  предсрочно 

пълномощията на кмета на кметство Калейца и във връзка с взимане 

на решение съответно за изпращане на уведомление до ЦИК, с оглед 

предложение  до  Президента  за  насрочване  на  частични  избори, 

което  решение  вече  Централната  избирателна  комисия  взе  на 

предходното  свое  заседание.  Присъствала  е  цялата  общинска 

избирателна  комисия  –  председател,  секретар,  заместник-

председател и осем членове.

На 11 февруари  2016  г. е проведено дежурство за подготовка 

на това заседание.  Дежурството е  от председателя и секретаря на 

общинската избирателна комисия. 

И на 16 февруари 2016 г. е проведено още едно дежурство 

(значи  дежурствата  стават  четири).  Последното  дежурство  е  във 

връзка с подготовка на материалите за депозиране на исканията до 

ЦИК за извършване на плащане за проведени заседания и дадени 

дежурства  от  членове  на  общинската  избирателна  комисия. 

Дежурството е дадено от председателя и  секретаря на ОИК – Троян. 

Колеги,  моето  предложение  за  трите  заседания  и  трите 

дежурства  е  категорично  да  се  изплати  възнаграждение.  Аз 

предлагам да обсъдим, но ми се струва, че дежурство за подготовка 
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на преписките за изпращане на исканията за възнагражденията може 

би не е редно да заплащаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, откривам дискусията по този въпрос.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: В крайна сметка моето предложение е 

да заплатим три заседания и три дежурства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? – Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка 

– колегата Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за изплащане 

на възнаграждения за дежурства и заседания, получено от общинска 

избирателна комисия – Гулянци, с вх. № МИ-15-288 от 22.02.2016 г. 

Искането за плащане е на основание наше Решение № 2901-МИ от 

5.11.2015  г.,  т.  12,  букви  „а“,  „б“,  „д“  и  „е“.  Като  става  дума  за 

следното: 

На 12 януари 2016 г.  е  дадено дежурство от  един член на 

комисията във връзка с получаване на призовка по дело № 14134 на 

Върховния административен съд. 

На 2.02.2016 г. е дадено дежурство от четирима членове на 

комисията  във  връзка  с  процесуално  представителство  пред 

Върховния  административен  съд  по  цитираното  дело.  Казвам 
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членове,  колеги,  но  ще  уточня  председател,  секретар  в  самата 

справка. 

На 16 февруари 2016 г. е проведено заседание на комисията с 

посочени членове при необходимия кворум за провеждането му. 

На 17 февруари 2016 г. е дадено дежурство от трима членове 

във връзка с получаване и предаване на изборни книжа и материали 

по повод две  административни дела пред Административен съд – 

Плевен, където са върнати тези книжа и предадени на общинската 

администрация. 

И на 19 февруари 2016 г.  дежурство от трима членове във 

връзка  с  предаване  на  избирателните  списъци,  получени  от  ТД 

„ГРАО“  и  предаването  им  на  общинската  администрация  за 

прибиране в помещението с книжата. 

Към искането е приложен протокол от проведено заседание 

на комисията, както и два броя решения с взетите решения по тях. 

Приложен е също така и протоколът от отваряне на помещението с 

изборните книжа и материали. Всъщност това са два протокола от 17 

и 19 февруари 2016 г. Предлагам да одобрим искането за плащане на 

възнаграждения на членовете по приложените документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: И колеги, докладвам ви също така искане за 

изплащане  на  възнаграждение,  получено  от  ОИК  –  Радомир. 
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Всъщност това са две искания, получени на една и съща дата с вх. № 

МИ-15-277 от 19 февруари 2016 г. 

Едното  искане  е  във  връзка  със  заседание  на  общинската 

комисия  за  определяне  на  членове  на  комисията,  които  да 

присъстват за отваряне на помещението, в което съхраняват изборни 

книжа  и  материали,  за  прибиране  на  списъците,  получени  от  ТД 

„ГРАО“. И второто искане е във връзка с дежурство от определените 

членове и извършване на действията по прибиране на избирателните 

списъци. 

Към исканията са приложени и справки, както и протокол на 

комисията  за  проведеното  заседание  и  определяне  на  членовете. 

Приложена  е  и  заповед  на  кмета  за  определяне  на  длъжностните 

лица за отваряне на помещението. Предлагам да се изплати исканото 

възнаграждение на посочените членове в искането.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

6. Доклад по писмо до Окръжна прокуратура Бургас.  

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № ЕП-09-57 от 17.02.2016 г. на ЦИК. 

Отговорът е до Окръжна прокуратура - Бургас, Окръжен следствен 

отдел. Може да видите проекта в моята папка. А относно въпросите, 

по  които  няма  резолюции  и  правилно  няма  според  мен,  докато 
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прегледате  отговора,  мога  да  ви  запозная  с  въпросите  да  ви  ги 

припомня. Ние сме ги качвали вече по подобни преписки: 

Кои лица са били определени за членове на СИК номер еди-

кой си в Париж 2 – Франция; какви са функциите им; променян е 

съставът на комисията; спазени ли са всички необходими процедури, 

визирани в раздел III от Изборния кодекс на Република България за 

избирателните секции извън страната; спазена ли е процедурата на 

чл.  16  и  чл.  17  по  отношение  на  гласувалия  еди-кой  си;  има  ли 

подадено заявление по чл. 16, ал. 1; извършена ли е била проверка 

по  чл.  17,  ал.  3  и  ал.  4   от  Изборния кодекс  от  страна  на  ЦИК; 

спазена  ли  е  процедурата  по  чл.  17,  ал.  5  от  Изборния  кодекс 

относно гласувалия еди-кой си; имал ли е законно право да гласува. 

Обърнете внимание този въпрос за пръв път се появява. Имал 

ли е законно право да гласува само въз основа на подписана от него 

декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1, чл. 375 и параграф 1, т. 2 от 

ДР на ИК. И да се изпратят следните документи… Тях няма да ви ги 

чета, защото предлагам да изпратим всичките, които се искат,  и сме 

ги подготвили, така че те съвпадат.

В т. 7 съм отговорил относно декларацията. Другите точки в 

общи линии преповтарят от 1 до 5 предишни две такива писма, по 

които бяха качени въпросите и бяха одобрени.

В  т.  7  казвам  по  съответния  начин,  че  не  декларацията 

предопределя  правото  на  глас,  а  нормите  на  Изборния  кодекс. 

Декларацията има само оповестително значение за лицата, а също 

така и значение да декларират обстоятелствата, които трябва да са 

налице,  за  да  имат  активно  избирателно  право,  респективно  тези 

обстоятелства, които преклудират същото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

39



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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:  

7. Доклади по писма. 

Първа е колегата Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Уважаеми колеги,  с  вх.  № 15-279  от 

19.02.2016  г.  по  електронната  поща  е  пристигнало  искане  от 

общинската избирателна комисия – Монтана, което искане е качено, 

за  да  се  запознаете  в  моята  папка  на  днешна  дата.  В  предходно 

заседание мисля, че колегата Солакова ви запозна. 

Наложила се е корекция на декларациите, които се попълват 

от  касиерите,  които  изплащат  възнагражденията  на  общинска 

избирателна комисия, която в момента е в активен период,  поради 

това,  че  общината  е  попълнила  декларацията  съгласно  Изборния 

кодекс, а именно, че членовете на ОИК за времето необходимо за 

работата  им  в  съответната  комисия,  се  осигуряват  като  лица 

упражняващи  трудова  дейност  на  изборна  длъжност  и  че  става 

въпрос за календарни дни, а не за работни. 

Само  че  програмният  продукт  на  НАП  не  е  приел 

декларацията,  тъй като софтуерът е  така настроен -  в  календарни 

дни. 

Колегите  ни  молят  да  предприемем  действия,  тъй  като 

същото  нещо  се  явява  и  при  съответните  общински  избирателни 

комисии, които в момента са в активен период. Само че, това не е в 

нашата  компетентност,  колеги.  Единственото,  което  мога  да 
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предложа, ако комисията се съгласи, е да поканим колегите от НАП 

на една среща, защото според мен то не е само въпрос на софтуер, 

тъй  като,  както  знаете,  това  отчитане  на  работни дни –  месечни, 

касае отчитането на трудов стаж и т.н. Още повече, че то не влияе на 

заплащането, тъй като по наше решение заплащането е определено 

месечно, а не подневно, както се попълват декларациите. 

Така че, ако колегите са съгласни, да инициираме в близко 

бъдеще една такава среща. Това смятам да  предложа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен да организираме една такава среща, моля да 

гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  поемам  ангажимент  веднага  след  организиране  на 

тази  среща,  след  като  направя  съответната  комуникация  на 

съответното ниво, да ви информирам за датата и часа на срещата.

Продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  позволете  ми отново да ви 

върна  към  писмото,  което  изпратихме  до  „Информационно 

обслужване“ АД, „Демакс Ди Пи Ай“,  с копие до печатницата на 

БНБ  и  до  общинските  избирателни  комисии,  относно  начина  на 

изписване на имената на кандидатите. 
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Искам да имаме еднаквото становище, че във всички случаи в 

които общинските избирателни комисии към момента вече са били 

одобрили  предпечатните  образци  на  бюлетините,  не  се  налага 

отново  да  се  събират  и  да  приемат  протоколно  решение  за 

одобряване,  тъй  като  те  са  го  направили,  а  ние  неслучайно  им 

изпращаме  копие  само  за  да  знаят,  че  с  протоколно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  сме  уточнили  как  да  бъдат 

изписвани имената.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

приемаме това разбиране.  Моля по този начин и да информираме 

общински избирателни комисии в случаите, в които те се обърнат 

към нас с поставения въпрос.

Продължете госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали са качени справки, както ви казах, които се 

обобщават  от  госпожа  Манолова,  за  събрана  информация  по 

отношение на подадени декларации от граждани на други държави - 

членки,  за  включване  в  избирателните  списъци,  част  II.  Това  е 

едната  справка.  Там  по  отношение  на  избирателните  списъци  за 

новите избори става ясно, че от 9 общини липсва информация. За 

пет  общини  имаме  информация,  че  няма  подадени  декларации,  а 

община Дряново ни информира за 11 избиратели, които са включени 

в избирателен списък, част II. 

Втора  справка  в  същата  папка  е  относно  получена 

информация  във  връзка  с  отпечатване  на  бюлетините,  подадена 

информация от общините или във формата на писмо, или въз основа 

на копие от договора, който са сключили с Печатницата на БНБ, а 

имаме справка за тиража на бюлетините. Видно от тази справка, от 

седем общини липсва информация за тиража на бюлетините. 
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Моля във връзка с това да приемем едно протоколно решение 

и да възложим на госпожа Манолова администрацията да се обади 

на  председателите  на  общинските  избирателни  комисии  и  да 

съберем необходимата информация до следващото заседание, най-

късно в четвъртък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  в  тази  връзка,  за  да  не  ви 

губя времето и да диктувам за протокола входящите номера, а те се 

обобщават  от  администрацията  и  се  публикуват  във  вътрешната 

мрежа както  за  избирателните  списъци,  така  и  за  тиража,  като  в 

същото  време  продължава  работа  по  обобщаване  от  страна  на 

администрацията  на  информация,  която  постъпва  от  общините  за 

условията, които те създават на общинските избирателни комисии. 

Справката се актуализира веднага след получаване на писмото, въз 

основа на резолюция на председателя на Централната избирателна 

комисия. 

Докладвам  ви  ги  за  сведение,  справката  се  публикува  във 

вътрешната мрежа. 

Във  вътрешната  мрежа  продължава  публикуването  и  на 

поканите  за  семинари.  Госпожа  Манолова  има  грижата,  както  да 

актуализира информацията и да я прехвърля в папките за заседания 
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със съответната дата, така има готовност да записва и желаещите, 

както и да преценява дали да предложи лица от администрацията. 

Колеги,  за  сведение  ви  докладвам  вх.  №  ЦИК-02-4  от  23 

февруари 2016 г. Постъпило е копие от заповед на председателя на 

Народното  събрание  във  връзка  със  средномесечните  работни 

заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 

обществения сектор за м. декември 2015 г. Справката е публикувана 

и на интернет страницата на Националния статистически институт. 

Копието от заповедта е предоставено и на главния счетоводител – 

госпожа  Грозданова,  за  да  има  предвид  при  изчисляване  на 

възнагражденията на членовете на ЦИК.                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова.

Продължаваме със следващ докладчик - госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-15-1  от  18 

февруари 2016 г.  сме получили от ОИК - Елин Пелин, списък на 

регистрираните  кандидати  за  кмет  на  кметство  Григорево. 

Докладвам ви го за сведение, тъй като мисля, че беше получено и 

по-рано.

С вх. № МИ-00-25 от 18 февруари 2016 г. е получено писмо 

от „Информационно обслужване“ АД относно разлика в единните 

граждански  номера  на  двама  от  кандидатите  за  нови  избори,  но 

мисля че тази информация беше предоставена от ГД „ГРАО“  и  е 

информирана съответната общинска избирателна комисия. 

Докладвам го за сведение.

И в днешно заседание в папка с моите инициали под № 7299 

съм подготвила писмо до кметовете на общини и всички общински 

избирателни комисии по повод получените становища от Агенцията 

за  социално  подпомагане,  Агенцията  по  заетостта,  Националния 
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осигурителен институт и Националната агенция за приходите,  във 

връзка с изплащането на възнаграждение за заседания и дежурства 

на  членовете  на  ОИК,  предвид  прилагането  на  осигурителното 

законодателство.  Взела  съм  повод  и  от  многото  случаи,  където 

имаше  сигнали  и  въпроси  във  връзка  със  здравно  осигуряване, 

получаване на социални помощи…. 

Писмото е кратко, тъй като прецених, че не е необходимо да 

преписваме становищата на институциите, а да ги изпратим в копие 

до кметовете и до общинските избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова и аз ще помоля да 

докладва и администрирането на преписка, и останалите си доклади. 

Само  казвам,  че  искането  за  отваряне  на  запечатано  помещение 

беше докладвано.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, преписката е с вх. 

№ МИ-22-13 от 18 февруари 2016 г. Пристигнала е жалба от Иван 

Димитров Стойнов - общински съветник в община Златица, срещу 

решение № 174-МИ от 12 февруари 2016 г.  на ОИК - Златица,  с 

което са прекратени предсрочно пълномощията му. 

Централната  избирателна  комисия  не  разполага  с 

компетентност  за  разглеждане  на  тези  жалби.  Компетентен  е 

съответният  Административен  съд.  В  дадения  случай  това  е 
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Административен съд – София област, поради което ви предлагам да 

администрираме жалбата към Административен съд – София област. 

Проверила съм и знам, че има постъпила жалба и от лицето. 

Предлагам  всички  документи,  както  са  по  преписката,  да 

бъдат изпратени на Административния съд – София област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Продължете със следващ доклад.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващ  доклад  това  са  няколко 

писма, които са само за сведение. 

Уведомяват ни от Район „Триадица“, Столична община, че са 

изплатили  възнаграждението  на  госпожа  Мария  Любомирова 

Илиева,  която  е  била  секретар  на  комисия  и  е  участвала  в 

предаването  на  книжата.  Спомняте  си  този  спор,  че  не  личал 

подписът,  а  всъщност  има  три  подписа,  макар  и  разместени. 

Уведомяват ни и ни изпращат всички документни. 

Остава за сведение при нас.

Постъпило е писмо от Районна прокуратура – Девня, която е 

преценила,  че  за  осем  от  лицата,  за  които  е  даден  сигнал  за 

извършено нарушение по чл. 168 от Наказателния кодекс в изборите 

за  общински  съветници  и  кметове,  по  подсъдност  тази  проверка 

трябва да бъде изпратена на Районна прокуратура – Провадия. 

Това също е само за сведение.

Освен  това  пред  мен  са  писма  от  общинска  избирателна 

комисия  –  Поморие,  от  община  Бургас,  от  община  Самоков  и 

община  Етрополе.   Всичките  те  ни  уведомяват  за  това,  че  са 

отворили помещенията, така както сме им дали разрешение с наше 

решение, и прилагат към тези уведомления съответните протоколи, 

изготвени  по  реда  на  т.  30  от  Решение  №  2662-МИ/НР  от  18 

октомври  2015  г..  Преписките  са  с  номера  МИ-15-267  от  18 
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февруари 2016 г., МИ-06-166 от 22 февруари 2016 г., МИ-06-160 от 

19 февруари 2016 г. и МИ-06-167 от 22 февруари. 

И  сега  ще  си  позволя  да  ви  отнема  вниманието,  за  да 

придвижим част от останалите писма за гласуване в нарушение на 

Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове. Ще 

приключа  най-напред  с  гласуванията  в  нарушенията  на  Изборния 

кодекс на I –ви тур.

 До  Софийска  градска  прокуратура  -  сигнал  за  337  лица, 

комплектуван със същите документи като досега. Само ще съобщя - 

всичко  останало  е  едно  и  също,   това  е  писмото  на  ГД „ГРАО“, 

списъкът към него за извършената проверка, както и извлеченията от 

списъците в избирателните секции, в които е гласувало всяко едно 

от лицата.

До Районна прокуратура Русе - сигналът е за 25 лица. 

До Районна прокуратура Разград – 7 лица. 

Районна прокуратура Исперих – 3 лица. 

Районна прокуратура Кубрат – 1 лице. 

Районна прокуратура Ямбол – 17 лица. 

Районна прокуратура Елхово – 4 лица. 

До Районна прокуратура Силистра – за 6 лица. 

Районна прокуратура Тутракан - за 2 лица. 

Районна прокуратура Дулово - за 8 лица.

До Районна прокуратура Девин за 4 лица. 

Районна прокуратура Мадан – 4 лица. 

Районна прокуратура Смолян – 4 лица. 

Районна прокуратура Котел – за 5 лица.

И  Районните  прокуратури  на  територията  на  Софийска 

област:  Ботевград – за 5 лица, Елин Пелин – за 2 лица, Ихтиман и 

Костинброд за по 5 лица, Самоков – 8 лица и Своге – 3 лица. 
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Това  са  всъщност  последните  писма  по  отношение 

проверката за гласуване  в нарушение на Кодекса на I-ви тур.

И сега започваме по отношение на II-рия тур. Само за ваше 

сведение искам да кажа, че тук са най-малко поне с 2/3 по-малко, 

отколкото са нарушенията за I-ви тур. 

На първо място това е писмо до Районна прокуратура Велико 

Търново,  за  нарушение  от  1  лице,  Горна  Оряховица  за  3  лица, 

Павликени за 3 лица, Свищов за 2 лица. 

На територията на област Варна: Районна прокуратура Варна 

– 5 лица, Девня – 11 лица, Провадия – 2 лица. 

Тук искам да отворя една скоба, че на територията на област 

Варна и  долу на  Стара Загора,  не знам защо в най-големия брой 

нарушения, лицата са гласували като са представяли удостоверения 

за  настоящ  адрес,  без  предварително  да  са  включени  в 

избирателните списъци.

Област Бургас: Районна прокуратура Айтос - 1 лице. 

Област  Благоевград:  Разлог  за  2  лица,  Гоце  Делчев  за  4, 

Сандански за 5, Петрич за 6 лица.  

Районна прокуратура Видин – 2 лица, Белоградчик – 19 лица.

До Районна прокуратура Враца за 1 лице и Мездра за 1 лице.

Област Габрово: до Районна прокуратура Дряново за 2 лица, 

Севлиево - 5 лица, Трявна - 1 лице.

Районна прокуратура Кюстендил за 2 лица. 

Районна прокуратура – Перник, за 5 лица. 

Районна прокуратура – Добрич, за 21 лица и тук има такива 

нарушения с удостоверения; Генерал Тошево – 4 лица, и Каварна – 3 

лица.

Това е към настоящия момент. Остана малко от II -рия тур и 

за двойното гласуване след това ще ги изпратим, да могат да не ги 

объркват прокуратурите, да не ги смесват по-скоро, както предния 

път се получи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам анблок на гласуване тези писма. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема.  

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само да кажа за делото. 

Мина  делото  във  Върховния  административен  съд.  Както 

знаете, ще се произнесат по-късно с решение. Опитах се да обоснова 

така, както в залата тук сме обосновали нашата компетентност, като 

я обвързах с разпоредбите и на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 – с това, че ние сме 

Централна избирателна комисия и за национален референдум, и за 

местен референдум, с препращащия параграф, както и с нормите на 

т. 35 и т. 36. 

И  съм  изразила  становище,  че  според  Изборния  кодекс  се 

използват две понятия – подписка и списък – за идентични действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, часът е 12,30. Има още девет докладчика и мисля, че 

за 30 минути ще можем да докладваме, за да имаме след това един 

час почивка и в 14 ч. да направим срещата с прокурори от Върховна 

касационна прокуратура. 

Следващ  докладчик  по  доклади  по  писма  е  колегата 

Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-09-55  от 

16.02.2016 г. по следствено дело в СГП във връзка с разследване ни 
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искат заверено Решение № 2784. Това е решението, с което сме дали 

разрешение  за  привличане  като  обвиняем  по  досъдебно 

производство  на  едно  лице.  Писмата  са  две  в  моята  папка  и 

исканията са идентични - за две лица да представим нашите решения 

с печат вярно с оригинала.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

който е съгласен с така предложеното, моля да гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Мария Мусорлиева,  

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Набързо  само  ви  докладвам 

възражение от Кирил Благоев, изпълнителен директор на ТВ7 ЕАД, 

относно акт за установяване на административно нарушение № 11–

МИ  на  Централната  избирателна  комисия.  Ще  бъде  приложено 

възражението към акта и административно-наказателната преписка. 

За сведение ви докладвам.

И също така за сведение ви докладвам с вх. № МИ-22-10 от 

11.02.2016  г.  по  имейл  пристигнало  от  Иво  Колев  нарушение  на 

Изборния  кодекс.  Писмото  е  качено  във  вътрешната  мрежа  на 

11.02.2016 г. 

В писмото се казва: „Здравейте, пиша ви по повод сигнал за 

нарушение  на  изборния  закон,  свързан  с  предизборните  плакати, 

които следва да бъдат премахнати в 7-дневен срок.“ Казва, че се е 

обърнал  към  местната  власт  в  община  Свищов,  към  общинските 

съветници,  към  заместник-кмет  и  към  представител  на  ОИК  – 
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Свищов.  Като  фрапиращ  според  него  е  отговорът  –  цитирам: 

„Премахването на плакатите е въпрос на диспут.“ 

И питането  към нас  е  дали  да  подава  сигнал,  който  да  се 

придвижи към прокуратурата. И очаква отговор от наша страна. Той 

е подал сигнал до компетентните органи и устно е получил отговор, 

че премахването на плакатите е въпрос на диспут. Но това не е от 

компетентността на ОИК. 

Докладвам ви го за сведение, тъй като господинът очевидно е 

подал  сигнал  до  компетентните  органи.  Освен  това  няма  никаква 

конкретика в този сигнал: къде са тези предизборни плакати, до кого 

е сигналът. Така ние какво можем да направим? – За сведение ви го 

докладвам. 

Имам и още едно само за сведение.  От община Суходол с вх. 

№ МИ-06-155 от 19.02.2016 г.  в  изпълнение на наше  Решение № 

2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.,  т.  31 ни изпращат копие от 

протокол и заповедта за отваряне на помещението и прибирането на 

списъците. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е колегата Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  № ЦИК-07-1  от  26  януари 

2016 г. е преводът, който е разглеждан на работно заседание на 15 

февруари 2016 г. - миналата седмица, когато отсъствах. 

Това е предложението от „Ай Си Пи Ес“ и Международния 

център  за  парламентарни  изследвания  за  обучения  по 

„Стратегическа  реформа на  изборните процеси“.  Аз отсъствах,  но 

имам информация, че е разглеждан този въпрос.  Ако имаме някакви 

решения в тази насока, за да знаем и да отговорим с „да“ или „не“ и 

да приключим този въпрос. Затова напомням, ако трябва, пак да се 

разгледа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте 

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Припомням  какво  се  случи  на 

заседанието,  тъй  като  тогава  замествах  госпожа  Алексиева  на 

работното заседание за малко. 

Това, което беше взето като работен вариант за задачи,  беше 

всеки да се запознае със страницата на „Ай Си Пи Ес“. Ако някой се 

затруднява,  Цвети имаше задача  да  обобщи информацията  и  това 

беше с цел да се види следното: дали е възможно ние да поискаме, 

примерно, с ден по-къс срок и различни теми и различни лектори. 

Говоря общо с цел след питането да видим дали няма информация 

на  сайта  за  това  и  дали  в  случай  това  се  случи,  бихме  могли 

впоследствие,  при  определените  условия  да  действаме  за  тези 

сертификати. Това беше, което решихме.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева. 

Във връзка с това аз записвам за работното заседание и този 

въпрос. Убедена съм, че колегите са се запознали с информацията и 

на работното заседание ще решим.

Благодаря, госпожо Цанева, за припомнянето. 

Продължаваме с колегата Ивков. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  В  моята  папка  с  вх.  № МИ-04-02-7  от 

22.02.2016 г. до председателя на ЦИК ни питат за едно лице: кой е 

бил кмет на община Сопот през 2007 г. От Областна дирекция на 

МВР – Пловдив, Районно управление – Карлово, ни питат кой е бил 

кмет на община Сопот през 2007 г. и справка за началото и края на 

мандатите на кмета на община Сопот господин еди-кой си. Поради 

кратките срокове, молят за спешност. 

И виждате писмото със справките. Преди 2007 г. не можах да 

получа информация, ние сме ги предали в архив. В крайна сметка, 
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ако има публична такава информация ,да си я намерят, тъй като ние 

не разполагаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

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

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Мария Бойкинова,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик - господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само докладвам, че 

са  получени  в  оригинал  по  вх.  №  МИ-06-137  от  19.02.2016  г.  - 

оригинал от 16.02.2016 г. Имаме Решение № 3087 относно искане от 

Димитър Стаменков, кмет на община Невестино, за отваряне на две 

помещения. 

Докладвам само за сведение, че е получено в оригинал.

И следващото, уважаеми колеги. В предходно наше заседание 

имаше и докладвах  проект на  решение,  което впоследствие  стана 

решение на Централната избирателна комисия, по повод жалба от 

Олег  Милев,  представител  от  БСП  в  община  Гърмен,  област 

Благоевград.  Получили  сме  пълномощното  в  цялост,  което  го 

упълномощава  да  подава  жалби  срещу  решения  на  общинската 

избирателна комисия. 

Отново за сведение.  Да се приложи към преписката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Следващият докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-04-02-

1267 от 15.02.2016 г. в Централната избирателна комисия е получено 

писмо от  началника на Районно управление на МВР – гр.  Троян. 

Писмото  е  във  връзка  с  извършените  проверки,  относно  лицата 

които са гласували в нарушение на Изборния кодекс на проведените 

избори за членове на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г. 

С това писмо те искат ние да им предоставим допълнителна 

информация  във  връзка  с  писма,  които  вече  ние  на  тях  сме  им 

предоставили за всяко едно от тези лица. Като тази допълнителна 

информация  е  на  първо  място  да  им  посочим  подробности  за 

установяването  на  настоящия  адрес  на  тези  лица.  Става  дума  за 

лицата,  които  са  гласували  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  в 

Република Македония. 

И  другото,  за  което  ни  молят  да  им  предоставим 

допълнителна  информация,  е  това  относно  лицата,  които  не 

фигурират в списъка по т. 6 към наше Решение № 374-ЕП от 15 май 

2014 г. И по-точно: означава ли това, че след като не фигурират в 

този списък, проверяваните лица дали са гласували в нарушение на 

Изборния кодекс? 

В тази връзка аз съм подготвил проект на писмо, колеги, в 

папка  МС  и  съвсем  конкретно,  точно  и  ясно  с  буквално  две 

изречения отговарям, че редът и срокът за извършване на проверката 

на  гласувалите  в  нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г., е определен с Решение № 374-ЕП от 15 

май  2014  г.,  че  проверката  се  извършва  от  Главна  дирекция 

„Гражданска  регистрация  и  административно  обслужване“   при 

Министерството  на  регионалното  развитие  и  благоустройството. 

Като при констатирането на лица, които са гласували в нарушение 

на  Изборния  кодекс,  е  подготвен  списък,  съгласно  т.  6  от  това 
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решение.  А  относно  лицата,  които  не  фигурират  в  този  списък, 

следва да се приеме, че няма констатирани нарушения при тяхното 

гласуване  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г. 

Предлагам ви така подготвения отговор да го одобрим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Мария Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Румен Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

8. Разни. 

Позволете  ми  няколко  доклада,  колеги.  Първите  са  за 

сведение, а следващите са за обмисляне.

Както  знаете,  всички  получихме  покана  от  Президента  на 

Република България по повод честването на Националния празник – 

3 март 2016 г.  Моля,  погледнете  поканата,  обръщам внимание на 

нея,  защото при отказ  се  звъни на определен телефон.  Ако не  се 

обадите се счита, че ще присъствате.

На второ място, във връзка с упълномощаване от страна на 

Централната  избирателна  комисия  на  предходно  заседание,  бих 

искала да ви информирам, че отговорихме на господин Ахи, който е 

програмен мениджър на Асоциацията на избирателните комисии от 

Централна  и  Източна  Европа,  за  това  че  ще  участваме  в 

предложения проект. 
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Включително  потвърдихме  регистрацията  си  в  една  от 

системите, която  регистрация се изисква, за да се регистрираме в 

портала на участниците. Тази регистрация е направена в началото на 

нашата комисия от господин Румен Цачев, който беше определен за 

контакт  по  линия  на  произвеждането  на  избори  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България.  Включително 

направихме и регистрация в портала с участници. 

Обърнахме се към г-н Ахи дали е необходимо предоставяне 

на  някаква  допълнителна  информация.  Не,  на  този  етап  не  е 

необходимо. С проекта, както и миналия път ви запознах, тепърва 

ще се кандидатства и да си пожелаем този проект да спечели.

На  следващо  място  колеги,  докладвам  ви  за  сведение  във 

вътрешната  мрежа  публикувано  с  вх.  №  ЦИК-00-315,  с  което 

Върховна  касационна  прокуратура  ни  информира  за  имената  на 

прокурорите,  с  които  днес  ще  имаме  среща,  а  това  са  именно 

господин Николай Георгиев и госпожа Емилия Пенева, познати на 

Централната избирателна комисия.

На  следващо  място  колеги,   ви  моля  за  внимание.  Днес 

пристигна  вх.  № ЦИК-103-3  от  23.02.2016  г.  Мисля  колеги,  че  е 

публикувано като ЦИК-033 в моята папка PDF файл. Това писмо е 

от  Заместник-министър-председателя  по  координация  на 

европейските политики и институционалните въпроси и министър 

на образованието и науката  госпожа Меглена Кунева. Това писмо  е 

до  председателя  на  Народното  събрание,  до  председателя  на 

Централната  избирателна  комисия,  разбирайте  цялата  Централна 

избирателна комисия и до министъра на външните работи. С това 

писмо  госпожа  Кунева  ни  информира,  че  в  края  на  2015  г. 

Европейският  парламент  е  приел  и  изпратил  на  Съвета  на 

Европейския  съюз  доклад  относно  реформата  на  избирателното 

право на Европейския съюз. В доклада се съдържа предложение за 

решение на Съвета  за  приемане на разпоредбите  за  изменение на 
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акта  за  избирането  на  членове  на  Европейския  парламент  чрез 

всеобщи преки избори. 

Предвид  характера  на  въпросната  материя,  Съветът  на  ЕС 

следва да приеме проекта на решение с единодушие, след което е 

необходимо  държавите  -  членки  да  одобрят  в  съответствие  с 

конституционните си изисквания, решението на Съвета. 

В  писмото  са  откроени  10  въпроса,  колеги:  въвеждане  на 

задължителни  прагове  за  разпределяне  на  места  в  Европейския 

парламент,  процедура  въз  основа  на  въведената  на  последните 

Европейски избори практика за определяне на водещи кандидати за 

председател  на  Европейската  комисия,  общ  краен  срок  за 

номиниране на кандидат за председател на Европейската комисия, 

подобряване  на  видимостта  на  европейските  политически  партии, 

насърчаване на електронното гласуване и т.н.  Ще се запознаете.

Колеги, разглеждането на доклада на Европейския парламент 

стартира по време на нидерландското представителство на Съвета. 

Намерението  на  председателството  е  да  бъдат  изслушани 

първоначалните  позиции  на  всички  държави  –  членки.   България 

следва  да  заяви  своята  позиция  на  4  март  2016  г.  Днес  сме  23 

февруари 2016 г., става дума да 4 март 2016 г. 

В тази връзка колеги, предложението е да бъде създадена ад 

хок работна група към Народното събрание със задача за изготвяне 

на позиция по предложението на Европейския парламент за реформа 

на  избирателното  право  на  Европейския  съюз  и  указания  за 

предстоящите  заседания  на  работна  група  „Общи  въпроси“  към 

Съвета на Европейския съюз. 

Отчитайки  компетенциите  на  различни  институции  по 

отношение на предложените реформи, госпожа Кунева предлага в 

състава  на  работната  група  да  се  включат:  представители  на 

Централната  избирателна  комисия,  Министерството  на  външните 

работи  и  Дирекция  „Координация  по  въпросите  на  Европейския 
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съюз“  в  администрацията  на  Министерския  съвет.  Бих  искала  да 

повторя: молбата е към Народното събрание да се създаде такава ад 

хок  работна  група  с  представители  от  Централната  избирателна 

комисия,  Министерството  на  външните  работи  и  респективната 

дирекция към администрацията на Министерски съвет. 

В тази връзка молбата е  в срок до 25 февруари 2016 г.  да 

определим  представители  на  ръководените  от  нас  институции. 

Много ви моля, колеги, 25февруари 2016 г. е следващото заседание. 

Няма лимит, няма ограничение на представителите. Ще ви моля за 

вашата активност. 

Колеги,  днес  ви го докладвам за  сведение.  Много ви моля 

сериозно да  разгледате  това  писмо и  на следващото  заседание да 

можем да вземем решение. Отново казвам, че то е в моя папка за 

днешното заседание с вх. № ЦИК-03-3. За следващото заседание ще 

го  върна на доклад.

Колеги, продължавам със следващ доклад, а именно свързан с 

договора  между  Централната  избирателна  комисия  и 

„Информационно обслужване“ АД, който изпратихме за съгласуване 

до администрацията на Министерски съвет. Колеги, във вътрешната 

мрежа,  в  моя  папка  с  №  МИ-03-106.ПДФ-МС,  е  отговорът  на 

администрацията на Министерски съвет. Предложението за договор 

е извън тази папка, в папка за днешния ден – Договор за компютърна 

обработка – нови и частични избори. 

Колеги,  докато  погледнете  двата  файла,  бих  искала  да 

резюмирам становището на администрацията на Министерски съвет. 

Становището е подписано от господин Даков, за главен секретар на 

Министерския съвет. 

На първо място, предложението е договорът да бъде сключен 

между  Централната  избирателна  комисия  и  „Информационно 

обслужване“ АД, аналогично на досега действащия договор. Колеги, 
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това  не е  неочаквано,  информирах ви на  заседанието,  че  това  ще 

бъде предложението. 

На  второ  място,  с  оглед  утвърдилата  се  практика  при 

произвеждането  на  нови  избори  средствата  за  покриване  на 

разходите  по  произвеждането  им,  в  това  число  за  логистично 

осигуряване на изборния процес от общинските администрации и за 

възнагражденията, включително осигурителни вноски на членовете 

на ОИК и СИК, и на специалистите към ОИК, да се осигуряват от 

държавния  бюджет  по  бюджета  на  Министерския  съвет  и  да  се 

предоставят  на  общините  чрез  трансфер  от  бюджета  на 

Министерския  съвет.  Считат,  че  и  средствата  за  компютърна 

обработка на резултатите от новите избори следва да се предоставят 

на общините в рамките на трансферираните средства. 

На  следващо  място,  посочването  на  източника  на 

финансиране  в  решението  на  Централната  избирателна  комисия, 

каквото решение господин Христов подготви и което е въз основа на 

предложения  договор,  според  администрацията  и  според  мен, 

колеги,  е  достатъчно  условие  за  планиране  и  осигуряване  на 

необходимите  средства  от  държавния  бюджет  за  заплащане 

разходите за компютърна обработка на данните от гласуването при 

произвеждане на нови избори. 

Прилагането на единен подход при частичните и при новите 

избори, включително при възлагане на компютърната обработка на 

данните от гласуването и при изработване на бюлетините и книжата, 

ще позволи да се преодолеят евентуални проблеми и затруднения 

при изпълнението на дейностите, свързани с изборите. 

След  това  становище  колеги,  предложението,  което  е 

конкретно,  е  договорът  да  бъде  сключен  между  нас  и 

„Информационно обслужване“ АД,  в т. 1.4. да се предвидят не само 

частичните, но и новите избори. В т. 5.3. и 5.4. да отпадне АМС и да 

остане само кметът на общината. И в т. 5.5. да се допълни текст, че 
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при произвеждане на нови избори, възнаграждението е за сметка на 

държавния  бюджет.  Дават  се  и  допълнителни  аргументи  защо 

Министерски съвет не би могъл да бъде страна по този договор.

Колеги,  във  връзка  с  това  становище,  което  аз  приемам 

напълно, съм отразила съответните промени в проекта на договор и 

ви предлагам - можете да го погледнете: в т.1.4. да съобразим, в т. 

5.3., 5.4. и 5.5. това да бъде окончателният договор и да го изпратим 

за  подписване  и  от  „Информационно  обслужване“  АД,  като  във 

връзка  с  работната  среща,  проведена  с  „Информационно 

обслужване“  АД,  те  още  тогава  декларираха,  че  няма  проблем  с 

посочения механизъм на трансфериране на средства и получаване на 

средства. 

Това  е  моето  предложение,  колеги.  Моля  за  вашите 

коментари.

Време за запознаване.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен да сключим този договор при тези условия, 

моля да гласува. 

Гласували  11  членове на ЦИК:  за – 9 (Ивилина Алексиева,  

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

Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня  Цанева),  

против – 2 (Росица Матева, Мария Мусорлиева).  

Предложението се приема. 

Колеги,  бих  искала  да  завърша  с  последния  си  доклад. 

Годишният  отчет,  за  който  ви  информирах  миналата  седмица, 

четвъртък, и чийто срок за представяне беше 17.02.2016 г., все още 

не е изготвен и представен.

Заповядайте госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля да ме извините. Между 

поканите е и докладваната обобщена справка по двете теми. Писмо 

от главния счетоводител на Народното събрание, с вх. № ЦИК–02-3 

от  19  февруари  2016  г.  Представени  са  счетоводни  документи  за 

разходите  за  м.  януари  2016  г.  Предлагам  да  се  предостави  на 

счетоводството, за да може да се прецени, и ако няма възражения, да 

се  изплати  съгласно  сключеното  между  двете  институции 

споразумение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.  

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Давам думата на госпожа Цанева като последен докладчик за 

днес. Заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, колеги, накратко да 

ви информираме относно нашето посещение с госпожа Матева на 

Шестата  годишна  среща  на  Централните  избирателни  комисии, 

проведена в Грузия. 

Срещата  беше  под  надслов  „Изборна  интеграция“.  Освен 

Централната  избирателна комисия на Грузия,  като организатор на 

тази среща, съорганизатори бяха USA – това е американски институт 

и  фондация,  „Ай  Си  Пи  Ес“  ,  Международният  център  за 

парламентарни науки и „Айсис“ – това е Международната фондация 

за изборни системи. 
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На срещата присъстваха 107 души. Имаше интересни дебати, 

имаше  интересни  срещи.  Колегата  Матева  може  също  да  ме 

допълни, а аз ще бъда много кратка. 

Интересно беше обсъдено –  дори и повече от  това,  когато 

понякога сме си мислили – за интеграцията на изборните процеси. 

Дори за такива, за които примерно аз не съм се сещала, защото това 

са взаимоотношения и взаимодействия на участниците в процесите, 

чийто кръг се оказа, че е доста по-широк, отколкото понякога сме си 

мислили. 

Втората конференция се проведе на 18 и 19 февруари 2016 г. 

в Тбилиси. Тя беше „Парите в политиката“. Както беше изказано на 

конференцията, това е един стар-нов проблем, който тепърва също 

започва  да  се  разгръща.  По-широко  обсъждане  са  поставили сега 

новите обсъждания на този въпрос на глобалната конференция „За 

парите в политиката“, която е била проведена през септември 2015 г. 

в Мексико. 

Целта на тази конференция беше да се определят сферите на 

политическото  финансиране,  които  е  необходимо  да  бъдат 

реформирани,  там  където  не  са  или  там  където  реформите  не  са 

проработили. Обмяна на опит, определяне на подходи, механизми и 

процедури  за  повишаване  на  ефективността  на  въведените 

регулации.  На  тази  конференция  основни  участници  бяха  освен 

Венецианската комисия, но и ОССЕ и ОДИР, които участваха и на 

първата.  Но  основните  участници  бяха  ръководители,  директори, 

представители  на  Сметни  палати  или  Одит  бюра  в  различните 

държави, както се наричат, както и бюра за борба с корупцията. 

Имаше  интересни  доклади.  Както  знаете,  ние  също 

участвахме от страна на България с доклад по тези въпроси. Беше 

организирана  тази  конференция  от  Държавното  бюро  за  одит  на 

Грузия, т.е. тяхната Сметна палата, от ОССЕ, от Съвета на Европа, 

от  Международния  институт  за  демокрации  и  съдействие  при 
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изборите,  Международния  фонд  за  избирателни  системи  и 

Холандския институт за многопартийна демокрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо Матева, надявам се ще допълните.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз  само  ще  допълня,  че  от  името  на 

България  колегата  Цанева  изнесе  доклад  и  се  представи  много 

добре. Имаше и задавани въпроси към нас, тя отговори изчерпателно 

на тях, така че смятам, че България беше представена на ниво. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли въпроси? – Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Когато казах, че сме се представили от 

името на България, имах предвид, че сме  от Българската Централна 

избирателна  комисия.  И  смятам,  че  докладваме  на  Централната 

избирателна комисия това, което сме свършили. Досега практиката 

ни е,  ако преценим, такава информация да бъде поставена на нашата 

интернет страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Струва ми се, че в ЦИК имаме общото разбиране затова, че 

ще докладваме на ЦИК и затова, че ще правим и писмени доклади. 

Въпросът,  който в оперативен порядък беше поставен и който си 

заслужава да обмислим и обсъдим, дами и господа, е: не следва ли за 

тези добри представяния на Централната избирателна комисия, ние 

да  информираме  и  други  органи?  В  частност  Министерството  на 

външните  работи,  което  координира  участието  от  страна  на 

държавата и притежава информация за тези участия и за това, което 

се е  случило. Това е въпрос, който бихме могли да обсъждаме.  

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз го направих в оперативен 

порядък, тъй като разбрах за компетентните органи на Грузия и на 

други  държави,  които  са  присъствали.  Аз  съм  привърженик  и 
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радетел  на  идеята,  че  когато  нещо  се  случи  в  държавата, 

компетентни заинтересовани органи трябва да го знаят. Например, 

там са участвали Сметна палата на Грузия или на други държави – 

не чух добре, Таня, а може и да не съм запомнила. 

Да, на един следващ форум, например, вече България е имала 

своето  представителство,  като  една  памет,  който  да  имат 

институциите  според  мен.  И  пак  казвам,  аз  съм  радетел  и  съм 

привърженик  на  тази  идея,  че  когато  държавата  се  представя, 

заинтересованите органи трябва да го знаят, за да може да се отчита 

и  предишно  участие  на  държавата  чрез  съответните  органи  в 

определени форуми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, ще обмислим всичко това. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  25  февруари 

2016 г., четвъртък, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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