
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 328

На 29 февруари 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклад по укази на президента за насрочване на нови и 

частични избори.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Изпращане  на  годишния  отчет  на  ЦИК  до  Сметната 

палата.

Докладва: Ивилина Алексиева 

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

Дряново.

Докладва: Владимир Пенев

4. Искане за отваряне на запечатано помещение.

Докладва: Александър Андреев

5. Искане  за  освобождаване  на  парична  гаранция  от 

„Информационно обслужване”.

Докладва: Емануил Христов

6. Доклади по жалби.

Докладва: Румен Цачев

7. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.



Докладват: Румен Цачев, 

Владимир Пенев, Иванка Грозева

8. Доклади по писма.

Докладват: Росица Матева, Емануил

Христов, Владимир Пенев, Таня

Цанева, Мария Бойкинова, Севинч

Солакова

9. Разни.

Докладва: Ивилина Алексиева

                    

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев,  Владимир Пенев,  Емануил Христов,  Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Нейкова, Румен 

Цачев, Таня Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Камели  Нейкова, 

Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, 

Румяна Сидерова.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 10 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнения в 

така предложения ви дневен ред?

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря,  госпожо председател,  да 

ме включите с отделна точка искане за освобождаване на парични 

гаранции от „Информационно обслужване”.

2



ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това да бъде 

точка преди доклади по жалби. Виждам, че не възразявате.

Други предложения? Не виждам.

Определям господин Пенев да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Дневният ред е приет.

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

позволете  ми  да  ви  информирам,  че  от  днешното  заседание 

отсъстват по обективни причини следните колеги: госпожа Нейкова 

и господин Баханов,  които са в командировка,  госпожа Сидерова, 

госпожа Мусорлиева и госпожа Бойкинова,  които са в отпуск.  От 

останалите  колеги  сега  разбрах,  че  колегата  Ивков  ще  закъснее, 

предполагам,  че  и  другите  колеги ще закъснеят.  Знаете,  че  давам 

толеранс. Така че за другите колеги ще обявя малко по-късно.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

Доклад по укази на президента за насрочване на нови и 

частични избори.

Във вътрешната мрежа с вх. № ЧМИ-01-3 от 26.02.2016 г. са 

пристигнали  преписи  от  Укази  №№  38-40  от  24.02.2016  г.  на 

президента  на  Република  България.  С  тези  укази  президентът 

насрочва  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Срединка,  община 

Кърджали,  област Кърджали на 5 юни 2016 г.,  частичен  избор за 

кмет на кметство Калеица, община Троян, област Ловеч, на същата 

дата и нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозен, област 

Разград, на същата дата. Колеги, докладвам ви го за сведение.
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На следващо място, във вътрешната мрежа в папката днешно 

заседание има подпапка „Годишен отчет 2015 г.”

Следващата точка от дневния ред е:

Годишен отчет на ЦИК за 2015 г.

Колеги,  предлагам  ви  да  вземем  протоколно  решение  този 

годишен отчет, който днес беше предоставен на вниманието ви, да 

бъде изпратен днес до Сметната палата.

Коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен  

Цачев, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Продължаваме към точка трета от дневния ред:

Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Дряново.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги, проектът на решение е качен 

във вътрешната мрежа в моя папка. Ще ви помоля да го погледнете, 

тъй като е малко по-различен казусът. Постъпило е предложение с 

вх.  № МИ-11-3 от  25.02.2016 г.  от  упълномощен представител  на 

коалиция  БСП  –  Лява  България,  Дряново.  С  това  предложение  е 

направено  искане  на  мястото  на  досегашния  секретар  на  ОИК  – 

Дряново, Цанко Иванов Цанев, който е внезапно починал, да бъде 

назначен за секретар друго лице, а именно Тодор Обрешков Тодоров. 

Към предложението е приложена декларация по чл. 81, както 

и копие от диплома за завършено висше образование, също така и 

пълномощно  на  упълномощения  представител  на  БСП  –  Лява 

България. Към преписката не е приложен документ, удостоверяващ 
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възникналото събитие. Аз осъществих връзка с председателя на ОИК 

– Дряново, която лично ми потвърди, че за съжаление това нещастно 

събитие се е случило. Получих уверение, че в рамките на деня ще 

получим копие на официален удостоверителен документ, издаден от 

община Дряново, който да потвърждава този факт, като молбата на 

председателя на ОИК – Дряново беше, ако е възможно веднага да 

вземем решението за  смяната  и попълване състава  на  общинската 

избирателна  комисия,  тъй  като  там  имат  избори  и  не  могат  да 

работят без секретар. 

Така че, моля да погледнете и проекта на решение, тъй като в 

позитива съм изписал, че установяваме предсрочното прекратяване 

на пълномощията и съм посочил на какво основание е.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря за подробния 

доклад, господин Пенев.

Колеги,  имате  ли  предложения за  изменения  и  допълнения 

към този проект, имате ли коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен  

Цачев, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против - няма.

Това е Решение № 3101-МИ/НР.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Искане за отваряне на запечатано помещение.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  докладвам ви 

за сведение постъпило с вх. № МИ-06-203 от 26.02.2016 г. писмо от 

община Руен, Бургаска област, с което ни уведомяват и ни прилагат 

протокол  във  връзка  с  прибирането  на  избирателните  списъци  от 

проведените избори за първи и втори тур за общински съветници и 
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кметове на 25.10.2015 г., както и съответните печати от секционните 

избирателни комисии. Към писмото освен протокола е приложена и 

заповедта,  с която е назначена комисията със заповед на временно 

изпълняващия длъжността кмет на община Руен, която да присъства 

при прибирането на избирателните списъци и на печатите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Продължаваме 

със следваща точка  от дневния ред:

Освобождаване на парични гаранции.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има едно 

писмо  с  вх.  № МИ-00-33.  Това  писмо  е  получено  днес  по 

официалната поща. Ще ви помоля да се запознаете с него, а аз сега 

ще ви го разкажа накратко. То е от една страница и касае следното 

нещо.

През 2012 г. с Решение № 1644 на ЦИК, на тогавашната ЦИК, 

е  обявен  конкурс  за  компютърна  обработка  на  нови  и  частични 

избори за периода от 2012 до 23.10.2014 г., една година преди новите 

общи  избори.  В  тази  връзка  по  време  на  този  конкурс  е  било 

необходимо да бъде внесена гаранция в размер на 1000 лв. за участие 

в  конкурса.  Един  от  участниците  в  конкурса  тогава,  а  и 

единственият,  е „Информационно обслужване”. Те са превели тази 

гаранция.  На  тази  база  е  бил  сключен  Договор  №  МС-41  от 

21.04.2012 г.  Както виждате  и по инициалите МС,  той е  включен 

тогава  от  Министерския  съвет,  тъй  като  Централната  избирателна 

комисия нямаше  администрация,  нямаше  и  счетоводство  и  се 

обслужваше счетоводно от  Министерския  съвет,  а  и  този  договор 

тогава беше тристранен между ЦИК, „Информационно обслужване” 

и администрацията на Министерския съвет. Изискването на договора 

е било да бъде внесена гаранция от 10 000 лв., като срокът на тази 

гаранция  е  до  края  на  съответния  период,  който  е  изтекъл  на 
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23.10.2014 г. И в точка 8.3 на първоначалния договор, знаете, че по-

късно има два анекса,  но те не касаят тази част от договора,  тази 

гаранция  трябва  да  бъде  освободена  от  администрацията  на 

Министерския съвет след изтичане срока на договора по решение на 

ЦИК за приемане без възражение на изпълнената работа от страна на 

изпълнителя в 5-дневен срок от получаване на писменото искане.

Ние през целия този период от 2012 до 2014 г., фактически и 

до 2015 г., тъй като имаше избори в Сърница през м. март 2015 г., те 

бяха нови избори, сме подписвали след всяка дата, на която е имало 

местни  избори,  сме  подписвали  приемо-предавателен  протокол  за 

съответната работа за тази дата. Но в договора е било записано, че 

независимо, че има приемо-предавателни протоколи за всяка отделна 

работа след изтичане на срока на договора ще трябва да приемем с 

решение  на  ЦИК работата  като  цяло за  изпълнението  на  Договор 

№  МС-41  от  21.04.2014  г.  и  да  освободим  гаранциите,  които  са 

предоставени от „Информационно обслужване” АД.

Честно казано,  това е  един период,  който касае  един доста 

стар срок. Нямам представа защо „Информационно обслужване” сега 

ни информират за това, вероятно имат финансова ревизия или нещо 

от този род и са открили тези неща. Към писмото има приложени и 

две  нареждания  за  превод  съответно  на  1000  и  на  10 000  лв.  по 

банкови сметки, като и двете банкови сметки са на администрацията 

на Министерския съвет.

Аз  не  съм  запознат,  възложих  на  директора  на  нашата 

администрация да  потърси дали в  приемо-предавателния  протокол 

между администрацията на Министерския съвет и новосъздадената 

администрация на  Централната избирателна комисия, тъй като там 

има финансови параметри, дали има прехвърляне на тези средства по 

наша сметка, за което аз лично се съмнявам. При това положение е 

явно,  че  ще  трябва  да  отправим  писмено  запитване  до 

администрацията на Министерския съвет, тъй като, още веднъж ви 
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казвам,  тук  са  приложени  преводните  нареждания  и  се  вижда  за 

какво са преведени парите, по коя сметка са преведени. Аз специално 

не си спомням да сме възстановявали по този договор средства, още 

повече че, както и че през 2012 г. беше друга ЦИК, вярно, че аз съм 

присъствал в тази ЦИК, но от „Информационно обслужване” това е 

договор, който беше сключен по времето на изпълнителния директор 

Чавдар Тодоров. По-старите служители знаят, че това е фактически 

четири поколения назад,  ако може така  да  се  каже.  Аз специално 

тогава  не  съм участвал в  изработването  на  този договор,  госпожа 

Елена Маркова беше тогава отговорна за това, но така или иначе за 

сега се предлагам да вземем решение за освобождаване на паричните 

гаранции, преди да проучим как стои въпросът.

Затова предлагам, след като проверим при нас документите, с 

писмо  да  се  обърнем  официално  към  администрацията  на 

Министерския съвет, тъй като тези пари са по техни сметки. Не съм 

чувал по наши сметки да има превеждане на тези пари. И ако ние 

сега вземем решение, това ще означава да бъдат прехвърлени на нас 

тези задължения, тъй като през 2013 г. има получено при нас писмо 

от администрацията на Министерския съвет по повод именно на този 

договор, че тъй като ние вече имахме администрация, те прехвърлят 

всичките  си  задължения  върху  Централната  избирателна  комисия. 

Но това  са  задължения за  плащане на пари,  които не  са  при нас. 

затова предлагам това за момента да остане за сведение, докато се 

проучат нещата и след това да излезем с конкретно решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  от  информацията, 

която  получавам  от  „Информационно  обслужване”  става  ясно,  че 

всъщност ние не следва да вземаме решение за  освобождаване на 

гаранцията,  а  само  трябва  да  проверим  условията  по  договора. 

Доколкото разбирам, ние сме страна по този договор, така че той би 
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трябвало  да  се  съхранява  при  нас.  Моето  предложение  е 

администрацията  да  намери  договора,  да  го  качи  във  вътрешната 

мрежа за следващото заседание и да потърсят дали имаме протокол, 

с който сме приели работата по този договор. Защото след като са 

изпълнени  тези  две  изисквания,  ако  действително  условията  по 

договора  са  такива,  каквито  са  описани в  писмото,  оттам нататък 

вече „Информационно обслужване” ще си търси освобождаване на 

гаранцията  на  база  протокола  за  приемане  на  работата,  от 

администрацията на Министерския съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  имам  малко  по-различно 

предложение. Така или иначе приемането на работата от страна на 

Централната  избирателна  комисия през  този  период  от  време  и 

подписването на всеки един от приемо-предавателните протоколи е 

придружено  с  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия.  В  тази  връзка  дали  ще  има  едно  решение,  което  да  е 

приемането на цялостната работа по договора или тези протоколни 

решения заедно с приемо-предавателните протоколи са основания за 

плащане, аз не виждам никаква разлика. В тази връзка считам, че при 

положение,  че  имаме  протоколни  решения  за  приемането  и 

подписването на приемо-предавателния протокол, това е достатъчно 

основание да им бъде дадено копие от тях и вече те да търсят от 

администрацията на  Министерския съвет съответно освобождаване 

на депозита и на гаранцията по договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз не виждам разлика между това, което 

предложих аз и колегата Андреев. Единствено си мисля, че все пак 

ние в момента нямаме информация нито за  клаузите по договора, 

нито за факта дали има проемо-предавателни протоколи или не. Нека 
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да  бъдат  намерени  от  администрацията,  да  ни  бъдат  качени  във 

вътрешната  мрежа  и  на  следващото  заседание  в  крайна  сметка 

можем  да  вземем  протоколно  решение  съобразно  информацията, 

която имаме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Аз виждам, че 

и тримата изказващи се до момента са на единодушното становище, 

че трябва да получим допълнително информация какво е приемано, 

кога  е  приемано,  договора,  за  който  само  припомням,  че  този 

договор  заедно  с  неговите  анекси,  мисля,  че  няма  допълнителни 

споразумения, а анекси, беше качен, но трябва да се прехвърли за 

следващото заседание, за да можем да се запознаем и да се прецени 

дали  наистина  е  необходимо  изрично  протоколно  решение  за 

приемане  на  цялата  работа,  което  предполага  като  чета  точка  8.3 

цитирана,  или  предишните  приемо-предавателни  протоколи  за 

приемане на работата като изпълнение по отделните видове избори е 

достатъчно.  Но  това  ще  се  прецени,  след  като  имаме  пълна 

информация.  В този смисъл господин Христов,  госпожа Матева  и 

господин Андреев предложиха едно и също – към днешна дата да 

бъде  за  сведение,  а  администрацията  да  проучи  и  да  ни  качи 

документите за следващото заседание.

Благодаря за доклада, поемам ангажимент да се обърна към 

администрацията.  Господин  Христов,  Вие  също  можете  да  го 

направите.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Доклади по жалби.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

жалба  с  вх.  № МИ-22-15  от  24.02.2016  г.  Жалбата  е  от  госпожа 

Антоанета Стефанова до Централната избирателна комисия. Госпожа 

Стефанова  е  била  наета  по  договор  във  връзка  с  произведените 

местни избори за подпомагане дейността на общинската избирателна 
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комисия предвид възможностите, дадени в наше Решение № 1546 от 

27.08.2015 г. 

В  жалбата  се  излагат  въпроси,  свързани  с  това,  че  не  е 

изплатено  възнаграждението,  еднократното  възнаграждение,  което 

по точка 9 от нашето решение следва да се изплати за предизборния 

и изборния ден за оказаната работа. На 25-ти при произвеждане на 

първия  тур  й  е  изплатено  възнаграждение  от  45  лв.  вместо 

визираното в нашето решение 90 лв.,  а  на втория тур на 1-и не е 

изплатено никакво възнаграждение за нейната работа.  Посочва,  че 

освен нея е имало и друг технически сътрудник. Започнали са работа 

в изборния ден сутринта в 5,30 ч., приключили са на следващия ден в 

18,30 часа работа без почивка и просто е обидена и огорчена от тези 

45 лв., които й са изплатени само за работата при произвеждане на 

първия  тур  на  изборите.  Счита,  че  това  е  некоректно  и  иска  от 

Централната избирателна комисия съдействие и разпореждане да се 

изплати както разликата от 45 лв. за първия тур,  така и за втория 

изборен ден на 1 ноември 2015 г.

Колеги, жалбата я има, както е приложение към нея, я има във 

вътрешната мрежа. Обръщам също така внимание, че първоначално е 

имало сключен договор, който впоследствие председателят на ОИК, 

поне така се твърди в жалбата, е помолил госпожа Стефанова да бъде 

скъсан. Сключен е втори договор поради това, че е имало грешка в 

първия договор и твърдения в тази посока.

Моето предложение е, и аз съм подготвил едно писмо, което 

го  има  във  вътрешната  мрежа,  да  изпратим  тази  информация  – 

жалбата  с  приложенията  към  нея,  всъщност  това  е  договорът  на 

госпожата,  друг  договор  на  нейна  колежка,  която  е  имала  също 

граждански  договор  и  всъщност  сумите  в  другия  договор  са 

различни, както и служебна бележка за изплатените възнаграждения 

на жалбоподателката. Предложението ми е да изпратим едно писмо 

до кмета на общината, до общинската избирателна комисия с копие 
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до госпожа Стефанова, като в това писмо да посочим, че с нашето 

Решение  № 1546 са  определени размерите  на  възнагражденията  в 

конкретния случай за техническите сътрудници и за експертите, да 

приложим  към  писмото  жалбата  с  приложенията  към  нея  за 

предприемане на действия по компетентност, тъй като всъщност това 

е вече един спор по отношение изплащане на възнагражденията и 

той  се  развива  между  общината,  госпожата  и  общинската 

избирателна  комисия,  доколкото  има  участие  и  тя.  И  да  обърнем 

внимание,  посочил  съм  в  писмото,  че  определеният  размер  на 

възнаграждението се изплаща еднократно и в случаите, когато има и 

произвеждане на втори тур за избор на кмет. 

Това  е  моето  предложение,  колеги,  ако  има  друго 

предложение,  можем  да  го  обсъдим.  Както  и  да  бъде  уведомена 

Централната  избирателна  комисия за  предприетите  действия  по 

случая. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Колеги, имате думата. Не виждам желаещи.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Росица 

Матева,  Румен Цачев,  Метин Сюлейман,  Таня  Цанева), против - 

няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следваща точка  от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Отново първи докладчик е колегата Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги, докладвам ви искане с  вх. № МИ-

15-322  от  26.02.2016  г.  от  ОИК  –  Никопол,  област  Плевен.  Към 

искането е приложено решение за проведено заседание на комисията 
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на 11 февруари, на което са упълномощени членове на комисията, 

трима члена, да получат избирателните списъци и да ги предадат за 

съхранение  в  запечатаното  помещение,  както  е  протокол  от 

проведеното заседание на комисията. 

Предлагам  да  уважим  искането  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведено  заседание,  на  което  са  присъствали 

посочените в искането членове на общинската избирателна комисия.

Докладвам ви и искане с вх. № МИ-15-288 от 26.02.2016 г. за 

извършване на корекция по справка, отнасяща се за ОИК – Гулянци, 

относно  изплащане  на  възнаграждения,  които  ние  сме  одобрили. 

Корекцията  е  свързана  с  това,  че  в  справката,  която  ние  сме 

изготвили и сме приели с протоколно решение за изплащане, за едно 

от дежурствата не е посочен броя на всички членове на комисията, 

които  са  участвали  в  дежурството,  поради  което  така  изготвената 

тогава  справка  е  непълна  и  е  изготвена  не  точно.  Грешката  е 

допусната при нас при изготвяне на тази справка.

Предлагам  да  одобрим  корекцията,  да  бъде  изготвена 

коректно,  съобразно  предходното искане на ОИК – Гулянци,  като 

бъдат изплатени възнагражденията за дежурството на тази дата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Колеги, имате ли по тези два доклада коментари? Няма.

Подлагам ги анблок на гласуване. Който е съгласен, моля да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, достатъчен толеранс от време дадох,  бих искала да 

обявя,  че за  днешното заседание не зная причини за отсъствие на 

господин Томов и господин Чаушев, т.е. за мен това са неуважителни 
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причини, след като не е изпълнено изискването на чл. 34, ал. 2 от 

нашия правилник.

Заповядайте, господин Пенев, за следващия си доклад.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия са постъпили две искания за заплащане на възнаграждения 

на членовете на ОИК – Долни чифлик. Постъпили са на една и съща 

дата и са заведени съответно с  вх. № МИ-15-317 от 25.02.2016 г. С 

първото искане се иска заплащане на възнаграждение във връзка с 

проведено заседание на 26 януари 2016 г., на което заседание е взето 

решение  за  прекратяване  предсрочно  пълномощията  на  общински 

съветник  поради  подаването  на  оставка.  Към  преписката  е 

приложено писмото на Общинския съвет  Долни чифлик,  копие от 

заявлението на лицето, което е подало оставката, копие от протокола 

на  общинската  избирателна комисия,  както и  копие от  влязлото в 

сила  решение  за  прекратяване  предсрочно  пълномощията  на 

съответния общински съветник.

Второто искане е за проведено заседание на 3 февруари 2016 

г., на което общинската избирателна комисия е обявила следващия за 

избран  от  съответната  листа  общински  съветник.  На  първото 

заседание  са  присъствали председател,  секретар и  6 членове,  а  на 

второто заседание – председател, заместник-председател, секретар и 

7 членове. Предлагам да одобрим изплащане на възнагражденията за 

тези две заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.
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Госпожа Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Колеги, с вх. № МИ-15-318 от 25.02.2016 г. е пристигнало искане от 

ОИК  –  Вълчи  дръм.  С  искането  е  отправено  желание  да  бъдат 

заплатени  3  дежурства,  положени  от  3  члена  на  общинската 

избирателна комисия, които съгласно решение № 188 от 01.11.2015 г. 

са определени да участват при отварянето на помещението, в което 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  на  25.10.2015  г.  Към 

писмото  освен  копие  от  решението  е  приложен  и  протокол  от 

05.02.2016  г.,  от  който  е  видно,  че  трите  лица  са  отворили 

помещението заедно с комисията, назначена от кмета, и са прибрали 

избирателните  списъци,  които  са  били  извадени  във  връзка  с 

извършена  проверка  от  ГРАО.  Така  че  ви  моля  да  одобрим  3 

дежурства на база наше решение, които са проведени на 5 февруари 

2016 г. Документите са пристигнали.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Доклади по писма.

Първа е госпожа Матева, заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали има  един проект за  писмо,  който  е  отговор  на  поредно 

запитване от ОИК – Мизия и от община Мизия в настоящия случай. 

Последните  писма са  с  вх.  № МИ-06-196 от  26.02.2016 г.,  едното 

писмо  от  общинската  избирателна  комисия,  другото  от  община 
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Мизия и подписано от председателя на Общинския съвет. И двете са 

заведени под един и същи номер при нас, затова така съм изготвила 

отговора с един и същи номер писмо.

Припомням ви, че първото запитване пристигна най-напред 

по телефона, по който ми се обади председателят на ОИК – Мизия. 

След това имаше изпратено запитване по електронната поща и тъй 

като  беше получено  в  деня,  в  който  аз  дадох  обстоен  отговор  по 

телефона на председателя на общинската избирателна комисия, ви го 

докладвах за сведение и не отговорихме писмено. Това беше на 8 

февруари, а на 9 февруари съм го докладвала на заседание.

Сега  отново  пристига  запитване,  като  двете  питания  са 

идентични, а именно следва ли регистриран кандидат за участие в 

насрочените  избори  за  кмет  на  кметство  Софрониево,  който 

същевременно е действащ общински съветник, да излезе в отпуск за 

времето от регистрацията си до обявяване на резултатите. А първото 

питане  беше  дали  директно  трябва  да  му  бъдат  прекратени 

пълномощията като общински съветник, след като се е кандидатирал 

за кмет в изборите на 13 март. И следващият въпрос е съществували 

пречка  регистриран  за  участие  в  изборите  общински  съветник  да 

участва в комисията и заседанията на Общинския съвет за времето от 

регистрацията си до обявяване на резултатите.

Подготвила съм отговор, който е във вътрешната мрежа. Той 

е съобразно отговорите, които сме давали до момента.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

Ивайло Ивков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против - 

няма. 
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Предложението се приема.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам едно  писмо, 

което  е  разпределено  на  колегата  Нейкова,  но  тъй  като  тя  е  в 

командировка  прецених,  че  е  добре  да  ви  го  докладвам.  То  е  за 

сведение. Това е покана за семинар, който е във връзка с личните 

данни и ние като администратори на лични данни сме длъжни да 

вземаме  мерки  за  повишаване  качествата  на  лицата,  които 

обработват личните данни. Качена е във вътрешната мрежа в папка 

на колегата Нейкова. Смятам, че би следвало да бъде прехвърлена в 

папка „Семинари и обучения”. Вх. № ЦИК-00-331 от 29.02.2016 г. 

Ако някой желае или по преценка на директора на администрацията 

да бъдат изпратени членове от администрацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  че  го 

докладвахте. Аз прецених, че госпожа Нейкова до тогава ще се върне 

и ще може да го докладва, тъй като датата на семинара е от 17 март, а 

заявките са до 11 март. Но колкото по-рано сме запознати, толкова 

по-рано можем да реагираме.

Продължаваме със следващ докладчик господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам само да ви запозная, че 

преди време бяхме дали разрешение на община Тутракан за отваряне 

на  помещението  и  сега  сме получили от  тях  официално писмо,  в 

което са ни изпратили протокола за отваряне на помещението и за 

пренасяне  на  материалите  след  ремонта,  съответно  заповедите  на 

кмета на община Тутракан. Предлагам това писмо за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Продължаваме със следващ докладчик господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило писмо 

с вх. №  ЕП-09-59 от 18.02.2016 г. от Окръжна прокуратура Разград, 

Окръжен  следствен  отдел.  С  това  писмо  следовател  към  този 

Окръжен  следствен  отдел  е  поискал  информация  във  връзка  с 
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досъдебно  производство  №  46  от  2015  г.  Информацията  е  на 

изборите  за  членове  за  Европейски  парламент,  произведени на  25 

май 2014 г., кои са били членовете на СИК в секция с № 320300011 в 

Белгия.  В  тази  връзка  съм  подготвил  едно  писмо,  в  което 

уведомяваме  въпросния  следовател  с  кое  решение  е  назначена 

секционната избирателна комисия, както и какви са измененията на 

това  решение,  съответно  промените  в  състава  на  секционната 

избирателна  комисия.  И  тъй  като  е  поискана  информация  за 

адресите, ЕГН и други такива данни, ЕГН-та са видни от преписите 

на решенията,  които ще изпратим, поради което не ги изписвам в 

писмото, а иначе изрично заявяваме, че не разполагаме с данни за 

адресите на членовете на СИК. И предлагам да приложим препис-

извлечение от съответните решения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Росица 

Матева, Таня Цанева), против - няма. 

Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следващ докладчик госпожа Цанева. Заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-141 

от  26.02.2016  г.  писмо,  което  дойде  при  нас  следобед.  То  е  във 

вътрешната мрежа в моята папка. Свързано е с проекта, в който ние 

обявихме своето участие и с което писмо ни искат към днешна дата 

до  17  часа  да  бъдат  предоставени  неправителствени  организации, 

които  ще  участват  към  този  проект,  както  и  тяхната  кратка 

презентация, има, адрес и имейл, затова се наложи в петък да предам 

това писмо на госпожа Дечева, за да могат до днес да имат готовност 
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неправителствените организации от Обществения съвет да дадат тази 

информация за себе си, за да можем да ги включим към този проект. 

Това писмо е за сведение.

Второто писмо, което е в същата папка, и е с вх. № ЦИК-07-

117 от 29.02.2016 г. То е във връзка с нашето посещение с госпожа 

Матева на конференцията „Парите в политиката”, с което благодарят 

за участието и искат да отговорим на някои въпроси. Въпросите са 

свързани с организацията на конференцията, с това какви препоръки 

имаме,  как  са  минали лекциите,  самата  конференция,  модератори, 

докладчици.  Въпросите  са  10,  така  че  като  изготвим  с  госпожа 

Матева този отговор, ще ви го предоставим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Цанева, според 

мен това са вашите лични виждания и оценки от гледна точка на 

организацията на събитието и няма смисъл Централната избирателна 

комисия да се занимава с това. Вие ако искате ни запознайте, разбира 

се,  но  това  са  вашите  лични  усещания  и  няма  смисъл  да  го 

коментираме  на  заседание  на  Централната  избирателна  комисия, 

освен ако това няма на нас да ни послужи за организирани от нас 

събития като позитиви и като негативи в рамките на общия ви доклад 

за събитието, в което сте участвали.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение, към вх. № ЦИК-07-1 от 

29.02.2016 г., е покана от Института за парламентарни изследвания, с 

което ни уведомяват за обучение от 9 до 13 май. Това е за сведение.

С  вх.  №  МИ-06-177  от  23.02.2016  г.,  от  Община  Рила, 

общинска  администрация,  с  което  ни  информират  относно 

запечатване  на  избирателни  списъци  в  учрежденския  архив  на 

община Рила. Изпратили са ни протокола и заповедта. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Цанева.

Продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по молба на председателя ви 

докладвам преписка,  която е  разпределена на колегата  Бойкинова, 

която е в отпуск. С вх. № МИ-06-195 от 24.02.2016 г. Това е писмо от 

кмета на община Елена,  който в изпълнение на точка 32 от наше 

Решение  №  2662-МИ/НР  приложено  ни  изпраща  протокол  за 

отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Елена,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  произведените  на  25 

октомври  2015  г.  избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за 

национален  референдум  и  своя  заповед  с  цел  приобщаване  на 

избирателните списъци, които са проверени от ГД „ГРАО”. Това е за 

сведение

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докато  се  сканира 

бюлетината,  която  ни  е  изпратена  за  формално  одобрение  като 

предпечатен  образец  от  печатницата,  ще  ви  помоля  да  обърнете 

внимание  в  папка  с  моите  инициали  има  справка  за  броя  на 

избирателите  и  справка  за  получените  заявки.  В  справката  за 

получената  информация  във  връзка  със  заявените  бюлетини  при 

предишния доклад установихме разлики между броя на избирателите 

и броя на подадените като заявки за отпечатване брой бюлетини. До 

кметовете  на  общини  Крумовград,  Хисаря,  Асеновград,  Монтана, 

Мизия, Гълъбово и Брусарци на 25 февруари изпратихме писмо, с 

което поискахме да ни представят актуалната информация за броя на 

избирателите като изрично посочат броя на заявените за вписване по 

настоящ  адрес,  за  да  можем  да  преценим  заявения  брой  на 

бюлетините.

В днешната папка администрацията, включително и от днес 

получените  писма,  е  посочила  в  колона  „забележка”  с  брой 

избиратели, където има поставени чертички, означава, че ние не сме 
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поискали  информация.  От  всички  общински  администрации  сме 

получили  информация  по  електронната  поща,  но  при  извършена 

справка от мен продължава да има необходимост от допълнителна 

проверка и корекция например за Медникарово, община Гълъбово. В 

писмото по електронната поща е написано, че броят на избирателите 

по  постоянен  адрес  е  417,  а  подалите  заявление  за  вписване  в 

избирателния  списък по настоящ адрес  е  93.  Тази бройка 93 не е 

отразена в нашата таблица, поради което отново се получава една 

голяма  разлика  между  броя  на  избирателите  и  броя  на  заявените 

бюлетини.  Но  ако  добавим  броя  на  заявилите  по  настоящ  адрес 

избиратели, тогава няма вече проблем с броя на заявените бюлетини. 

Затова  докладвам ви за  сведение  тези писма,  които са  отразени  в 

таблицата,  с  уговорката,  че  ще  направим  с  госпожа  Манолова 

допълнителна проверка и ще посочим в графата „Брой избиратели” 

на  отделен  ред  броя  на  заявените  по  настоящ  адрес  избиратели. 

Докладвам ви го за сведение, тъй като на този етап няма нужда от 

допълнителни уточнявания с общинските администрации.

Колеги,  докладвам  ви  докладна  записка  на  директора  на 

дирекция  „Администрация”  с  вх.  №  ЦИК-09-4  от  29.02.2016  г. 

Госпожа  Манолова  ни  уведомява,  че  на  5  март  изтича  срока  на 

валидност  на  удостоверението  за  електронен  подпис  на  главня 

счетоводител на Централната избирателна комисия госпожа Силвия 

Грозданова, поради което се налага неговото подновяване. Предлага 

ни с протоколно решение да одобрим предложението за подновяване 

на електронния подпис. Разходът възлиза на около 70 лв. без ДДС. 

Налични са такива средства по бюджета на Централната избирателна 

комисия.  Госпожа  Манолова  е  изготвила  и  проект  на  писмо  до 

„Информационно обслужване”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  получили  сме  и  новите 

покани за участие в семинари или са публикации, които са в папка 

„Покани  за  семинари”.  Може  да  се  запознаете  с  тези  покани  и 

съгласно  принципното  ни  решение  желаещите  да  се  заявяват  при 

госпожа  Манолова.  Мисля,  че  и  този  път  можем  така  да 

процедираме. При наличие на необходимост от участие на колеги от 

администрацията  тя  ще  направи  необходимото  пред  Централната 

избирателна комисия. 

Мисля,  че  вече  е  сканирано  писмото,  както  и  приложената 

бюлетина, те са 3 образеца. С вх. № МИ-00-32 от 25.02.2016 г. от 

печатницата на БНБ с копие до Министерството на финансите сме 

получили 3 броя печатни образци на бюлетината за кмет на кметство. 

Колеги,  тя  е  примерен  образец,  съответства  на  нашия  образец, 

одобрен с решение на Централната избирателна комисия, както и по 

техническите  характеристики  на  отделни  реквизити,  затова  само 

формално трябва да приемем с протоколно решение одобряването на 

бюлетината,  за  да  можем  да  изпратим  един  екземпляр  на 

печатницата  на  БНБ,  а  втори  екземпляр  –  на  Министерството  на 

финансите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докато  дойдат 

допълнителните  материали в  залата,  позволете  ми един доклад  за 

сведение.  Току  що  пристигна  и  затова  не  е  публикувано  във 

вътрешната мрежа, но ще ви запозная, писмо с вх. № ЦИК-00-332, 

което е от министъра на външните работи до госпожа Кунева с копие 

до Централната избирателна комисия, председател на комисията по 

правни въпроси към Народното събрание  и директор на  дирекция 
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„Координация  по  въпросите  на  ЕС”  в  отговор  на  писмо  с 

предложение за създаване на ат хок работна група към Народното 

събрание за изготвяне на позиция по предложението на Европейския 

парламент  за  реформа  в  акта  за  избиране  на  членовете  на 

Европейския  парламент  чрез  всеобщи  преки  избори.  Министърът 

предлага имената на служителите към Министерството на външните 

работи, които ще участват в тази ат хок работна група, ако такава 

бъде  създадена.  Докладвам  ви  го  за  сведение,  ще  помоля  да  се 

публикува и във вътрешната мрежа, за да знаят всички колеги кои са 

тези имена.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  на  този  етап  с  протоколно 

решение да одобрим представените екземпляри на бюлетини за кмет 

на кметство, като изрично посочим в писмото за съгласуването до 

печатницата на БНБ, че оттук нататък предлагаме при изпращане на 

формуляри на бюлетини за одобряване от Централната избирателна 

комисия бюлетината да бъде със съдържание за конкретно гласуване 

в един вид избор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин  

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

няма.

Предложението се приема.

Колеги,  има  ли  други  доклади?  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  да  ви  докладвам  още  едно 

писмо. Колеги, на моята електронна поща на 23 февруари се получи 

едно  писмо  от  Атанас  Димитров,  заместник-председател,  с  което 
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препраща  сканирано  копие  от  искане,  което  искане  обаче  е  от 

04.11.2015  г.  на  ОИК –  Омуртаг.  Господин Сюлейман се  сеща за 

какво става въпрос, тъй като това писмо беше изпращано и друг път. 

Става  въпрос,  че  иска  да  разрешим  спешно  да  се  отвори 

помещението за съхранение на материалите, откъдето да се изнесат 

книжата  и  материалите  от  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове през 2011 г. Направих и проверка, след като се сетих за това 

нещо, ние сме го коментирали преди месеци и с господин Сюлейман 

специално доста сме обсъждали, подписалият го и изпратил писмото 

Атанас  Димитров  е  заместник-председател  на  общинската 

избирателна комисия от 2011 г. Писмото, което беше през ноември 

месец изпратено пак от него, а през септември господин Сюлейман е 

докладвал за същото. Ясно е за какво става въпрос.

Разрешете  ми,  тъй  като  писмото  е  изпратено  до  моята 

електронна  поща,  аз  да  му  отговоря,  че  с  назначаването  на 

общинската  избирателна  комисия  2015  г.  техните  ангажименти 

отпадат  и  разрешение  за  отваряне  трябва  да  иска  кметът  на 

общината.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин  

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

няма.

Предложението се приема.

Други доклади? Не виждам. С това, колеги, ми позволете да 

закрия днешното заседание на Централната избирателна комисия, да 

свикам следващото заседание следващия вторник в 10,30 часа и под 

формата на кратък доклад в точка разни това, което исках да ви кажа, 

колеги, редовното ни заседание ще бъде следващия вторник от 10,30, 
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но нека все пак не забравяме, че по чл. 22, ал. 2 от Изборния кодекс 

на 5 март изтича срок и ако е  необходимо, ще свикам на 5 март, 

имайте готовност за извънредно заседание.

Приятен ден желая, колеги!

(Закрито в 11,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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