
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 331

На  15  март  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

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

Главиница.

Докладва: Владимир Пенев

2. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Йорданка Ганчева,

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,

Георги Баханов, Румяна Сидерова,

Александър Андреев

3. Доклади по жалби.

Докладват: Мария Бойкинова,

Метин Сюлейман

4. Предложение до Президента на Републиката за насрочване 

на нов избор за  кмет на кметство в с. Идилево, община Севлиево, 

област Габрово.

Докладва: Александър Андреев

5. Искания от  общински избирателни комисии за изплащане 

на възнаграждения за заседания и дежурства.

Докладват: Йорданка Ганчева,

Метин Сюлейман, Ерхан Чаушев,

Емануил Христов, Иванка Грозева,

Георги Баханов,Александър Андреев



6. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Мария

Бойкинова, Таня Цанева, Иванка 

Грозева, Георги Баханов, Владимир 

Пенев, Румяна Сидерова, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Емануил 

Христов

6. Разни.

Докладват: Емануил Христов,

Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, 

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и 

Таня Цанева.    

ОТСЪСТВА: Ивайло Ивков.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  проектът  на  дневен  ред  е  пред  вас.  Имате  ли 

предложения  за  изменение  и  допълнение  към  така  предложения 

дневен ред? Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да ме включите в точката за промени в състави на ОИК.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви,  колега. 

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В точката отваряне на помещения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  госпожо 

Сидерова. Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  точката  за  изплащане  на 

възнаграждения на  общински избирателни комисии и отваряне на 

помещения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Други 

предложения? Заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  имам  едно  писмо  до 

администрацията на Министерския съвет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ви включа в доклади 

по писма, господин Христов. Други колеги? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

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

Алексиева,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Георги Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

позволете  ми  да  ви  съобщя,  че  колегата  Пенев  се  обади,  че  ще 

закъснее,  така  че  ще  се  върнем  към  точките,  по  които  той  е 

докладчик, когато пристигне. Колегата Ивков няма да може да дойде 

на днешното заседание. Колегата Чаушев е тук. Нямам информация 

по отношение на колегата Томов.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред  – 

проекти  на  решения  относно  промени  в  състава  на  ОИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 1. Проекти на решения относно промени в състави на 

ОИК.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

предложение от господин Тотев в качеството му на пълномощник на 

господин  Борисов,  председател  и  представляващ  политическа 

партия ГЕРБ. С вх. № към МИ-10-23 от 14 март 2016 г. е постъпило 

предложение  за  назначаване  на  член  на  ОИК  на  мястото  на 

Христина  Илиева  Кашилска,  като  се  предлага  на  нейно място  да 

бъде назначена Теодора Пейкова Владимирова.

Към преписката са приложени всички изискуеми документи, 

включително декларация по чл. 81, както и молба на назначения от 

нас  член  Христина  Кашилска  поради  невъзможност  по  лични 

причини да участва в работата на ОИК – област Пловдив, да бъде 

освободена от състава на Общинската избирателна комисия.

Предложила съм ви проект на решение, който се намира във 

вътрешната мрежа, с което да освободим като член на Общинската 

избирателна комисия – област Пловдив, Христина Илиева Кашилска 

и да назначим за член на ОИК – област Пловдив, Теодора Пейкова 

Владимирова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева. Колеги, имаме ли коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Иванка Грозева,   Емануил  

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

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,  

Мария Бойкинова, Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).

Това е Решение № 3119-МИ/НР.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

Точка 2. Искания за отваряне на запечатани помещения.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните 

книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове и 

книжата и материалите от националния референдум, произведени на 

25  октомври  2015  г.  С  вх.  №  МИ-06-236  от  12  март  2016  г.  е 

постъпило искане от кмета на община Девня. Кметът ни уведомява, 

че в община Девня е постъпило писмо с регистрационен номера 25-

3000-13-52  от  8  март  2016  г.  от  Районно управление  –  Девня,  за 

предоставяне на заверени копия на избирателни списъци от секция 

№ 06 от проведените на 25 октомври 2015 г. избори и е необходимо 

наше разрешение за отваряне на запечатаното помещение, в което се 

съхраняват  изборните  книжа и  материали.  Искането се  прави  във 

връзка с проверка по съответната преписка на Районно управление – 

Девня.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  съм  подготвила  проект  на 

писмо, с което отговаряме,  че основание за разпечатване се явява 

писмото  от  Областна  дирекция  на  МВР,  Районно  управление  гр. 

Девня,  и  на  основание  чл.  52  от  НПК  може  да  се  отвори 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали, 

без  да  е  необходимо  разрешение  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

запознайте  се  с  писмото.  То  е  със  стандартен  текст.  Имате  ли 

коментари, възражения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на писмо, моля 

да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължете, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане, което 

е постъпило по  електронната поща с вх. № МИ-06-233 от 11 март 

2016 г. от кмета на община Върбица господин Байрам, като той иска 

да  се  разреши  да  се  отвори  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от проведените избори и 

националния  референдум  на  25  октомври  2015  г.  с  цел  да  се 

приберат  материалите  от  новите  избори  за  кмет  на  кметство 

Станянци, община Върбица.

Колеги, в тази част искането е удовлетворено на база нашето 

съобщение,  което Централната избирателна комисия публикува на 

12  март  и  разреши  на  всички  общини,  където  се  произвеждат 

избори, да се отворят помещенията. В другата си част искането касае 

да  бъдат  извадени  книжата  и  материалите  от  произведените  през 

2011 г. местни избори за предаването им в Държавен архив, Шумен. 

По този повод аз се свързах със секретаря на община Върбица, за да 

попитам какво се е случило в тази част на искането. Първоначално 

ми  беше  отговорено,  че  са  извадени  книжата,  след  това  госпожа 

Христова  се  свърза  с  мен  и  каза,  че  не  са  пипани  книжата  от 

произведените  местни  избори  през  2011  г.,  предвид  което  се 

депозира  ново  искане,  което  е  получено  по  електронната  поща  в 

Централната  избирателна  комисия  да  се  отвори  помещението  за 

изваждане на книжата и материалите и предаването им в Държавен 

архив. В момента проектът за решение е  в подготовка, затова малко 

по-късно, ако позволите, госпожо председател, да го подложим на 

гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, следващ докладчик по тази точка е господин Чаушев. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-48 от 

8 март 2016 г.  сме получили искане от изпълняващия длъжността 

кмет  на  община  Рудозем  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват материали от местните избори в 2011 г. Иска се отваряне 
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и  съответно  предаване  на  архива  на  тези  изборни  книжа  и 

материали.  Проектът  на  решение  е  във  вътрешната  мрежа  за 

отваряне  и  предаване  на  тези  изборни  книжа  и  материали  от 

местните избори в 2011 г. по стандартния текст. Особеността тук е, 

че се иска само и единствено за местните избори през 2011 г.

Предлагам  да  им  разрешим  с  текста  на  стандартното  ни 

решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля да се запознаете. Имате ли коментари, предложения? 

Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Това е Решение № 3120-МИ.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

госпожа Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от  днешна  дата  е  проектът  ми  за 

решение.  С  вх.  №  ПВР-14-7  от  10  март  2016  г.  първо  по 

електронната поща, след което и в оригинал, е пристигнало искане 

от кмета на община Чипровци Пламен Петков,  който ни моли да 

разрешим достъп до запечатаното помещение в община Чипровци, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.  във 

връзка  с  предаването  на  изборните  книжа  от  местните  избори  в 

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

президент и вицепрезидент следва да се съхраняват в помещението 

до  произвеждането  на  следващите  избори  за  президент  и 
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вицепрезидент.  Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 

2015  г.  Централната  избирателна  комисия  следва  да  разреши  с 

решение отварянето на запечатаното помещение.

Предлагам  ви  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение  в  община  Чипровци,  където  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, за 

предаването  им  в  „Държавен  архив”.  Отварянето  и  след  това 

затварянето да се извърши при строгото спазване на наше Решение 

№ 2662-МИ/НР от 18 октомври за разписаните процедури.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари, предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

Това е Решение № 3121-ПВР/МИ.

Продължаваме  с  доклада  относно  Върбица.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в продължение на доклада, 

направен от мен, съм подготвила проект на решение, който е във 

вътрешната мрежа. Това е по повод новопостъпилото искане към вх. 

№ МИ-06-133 от кмета на община Върбица, с което ни уведомява, че 

във  връзка  с  тяхно  искане с  изх.  № 37-01-13 от  11 март 2016 г., 

съгласно наше съобщение от 12 март 2016 г., комисията, назначена 

със заповед № 479 от 10 март на кмета на общината прибра торбата с 

изборните книжа и материали от проведения нов избор за кмет на 

кметство Станянци, произведен на 13 март. Изрично ни уведомява, 

че не са изваждали изборни книжа и материали от произведените 

местни  избори  през  2011  г.,  поради  което  отправят  искане  за 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  в  което  се 

8



съхраняват изборни книжа и материали от местните избори в 2011 г., 

президентските  избори  в  2011  г.,  както  и  изборите  за  общински 

съветници и кметове, проведени на 25 октомври и 1 ноември, както 

и националния референдум, с цел изваждане на изборните книжа и 

материали  от  произведените  през  2011  г.  местни  избори  за 

предаването им в отдел „Държавен архив” – Шумен.

Предвид  което  ви  предлагам  да  гласуваме  проекта  на 

решение, с което разрешаваме отваряне на запечатаното помещение 

с цел предаване на книжата и материалите от местните избори само 

на  Държавен  архив  –  Шумен,  а  по отношение  на  президентските 

указваме, че те се съхраняват до произвеждането на избори от същия 

вид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари, предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Това е Решение № 3122-ПВР/МИ. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик по  тази  точка,  а 

именно господин Баханов. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, първият ми доклад е свързан с писмо-искане с вх. 

№ МИ-06-239  от  12 март  2016  г.,  с  което  по  имейла  е  получено 

искане  от  Методи  Бисерков  до  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  с  цел  прибиране  на 

изборните книжа и материали от произведения на 13 март нов избор 
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на кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, и вземане на 

решение на ЦИК.

Към имейла е приложено и самото искане, което е подписано 

за  кмет  на  община Петрич от  Минка  Гьорова,  заместник-кмет  на 

община Петрич. Няма да го чета цялото, то е във връзка, както казах 

преди малко, с вземане на решение на ЦИК за осигуряване на достъп 

и разрешаване отваряне на помещението за прибиране на книжата и 

материалите. Както докладва преди малко и колегата Ганчева, ние с 

нарочно съобщение в деня преди изборите,  което беше качено на 

интернет  страницата  на  Централната  избирателна  комисия, 

уведомихме всички общински избирателни комисии, на територията 

на  които се  произвежда  частичен  или нов  избор,  че  разрешаваме 

отварянето на съответните  помещения за прибиране на  изборните 

книжа и материали след 19 ч., след приключване на изборния ден. 

Така  че  считам,  че  решението  по  това  искане  вече  е  взето  от 

Централната избирателна комисия на един предходен етап.

Следващото,  уважаеми  колеги,  е  проект  на  решение  във 

вътрешната мрежа. Искането е от Костадин Варев, кмет на община 

Белово, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., и 

предаване  на  изборните  книжа  от  местните  избори  на  дирекция 

„Регионален  държавен  архив”.  Искането  е  с  вх.  №  МИ-14-54  от 

11 март  2016 г.  Първо  е  дошло по  имейла,  след  това  го  има  и  в 

оригинал, подписано и подпечатано от кмета на Белово.

Така че, уважаеми колеги, във вътрешната мрежа има проект 

за  решение,  с  което  разрешаваме  отварянето  на  запечатаното 

помещение в община Белово, в което се съхраняват изборните книжа 

и материали от произведените местни избори и избори за президент 

и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. Описано е как да се 

осъществи  достъпът  до  запечатаното  помещение  и  изрично  е 

отбелязано,  че книжата и материалите от изборите за президент и 
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вицепрезидент се съхраняват в помещението до произвеждането на 

следващите  избори  за  президент  и  вицепрезидент,  след  което  се 

предават  на Държавен архив.  Моля да го погледнете  и,  уважаема 

госпожо  председател,  ако  няма  предложения  за  допълнения  или 

изменения, да го подложите на гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов. Колеги, предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Това е Решение № 3123-ПВР/МИ.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Следващото,  уважаеми  колеги,  е 

искане, получено по имейла, с вх. № МИ-14-52 от 11 март 2016 г. от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Благоевград.  Искането  е 

подписано от председателя и секретаря на Общинската избирателна 

комисия  –  Благоевград,  и  е  във  връзка  с  постъпило  писмо  с 

регистрационен  номер,  подробно  описан  в  писмото,  от  Районно 

управление на МВР – Бобов дол, във връзка с извършена проверка 

по  прокурорска  преписка  на  Районна  прокуратура  –  Дупница,  по 

отношение  на  едно  лице  и  искане  за  предоставяне  на  копие  от 

избирателния списък, списъка на заличените лица, както и копие от 

писмо от  Областна дирекция на  МВР – Благоевград,  до  кмета  на 

община  Благоевград  с  искане  за  предоставяне  на  информация  от 

Общинската избирателна комисия. На основание т. 30, Приложение 

второ  от  Решение  №  2662  отправят  искане  до  нас  да  разрешим 

достъп до запечатано помещение.
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Уважаеми колеги,  към искането  са  приложени съответните 

писмо  от  Областна  дирекция  на  МВР  до  кмета  на  община 

Благоевград,  както  и  от  Районно  управление  –  Бобов  дол,  до 

Общинската избирателна комисия – Благоевград.

Подготвил съм писмо, което е качено във вътрешната мрежа 

в  моята  папка,  с  което ги  уведомявам,  че  съгласно  т.  30  и  31 от 

Решение № 2662 достъп до запечатани помещения и изборни книжа, 

които  се  съхраняват  в  съответните  запечатани  помещения,  се 

извършва  по  разпореждане  на  съдебните  органи  и  искане  на 

разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в 

присъствие на определени със заповед на кмета длъжностни лица. 

Описал съм на колегите, че основание за разпечатването и достъпа 

до помещението се явяват самите писма от Районно управление на 

МВР  –  Бобов  дол,  във  връзка  с  тяхна  преписка  и  писмото  от 

Областна  дирекция  на  МВР  –  Благоевград,  до  кмета  на  община 

Благоевград.

Това са основанията за отваряне, така че не е нужно изрично 

разрешение  на  Централната  избирателна  комисия  за  отваряне  на 

помещението,  което  е  подопечно  на  Общинската  избирателна 

комисия – Благоевград. И съм описал в последния абзац, че трябва 

да се спазват условията и редът, както и да се съставят съответните 

документи съгласно т. 30 и т. 31 от Решение № 2662 от 18 октомври 

2015 г. на Централната избирателна комисия.

Това е предложението ми, колеги, да не излизаме с нарочно 

решение, а да опишем в писмото, че писмата от съответните РПУ-та 

са  достатъчно  основание  съгласно  закона  за  отваряне  на 

помещението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  отговор,  моля  да 

гласува.

 Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Румяна Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  
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Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова). 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение във вътрешната мрежа в моята папка в днешно заседание. 

Постъпило е искане за отваряне на запечатано помещение в район 

„Слатина”,  Столична  община,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.  и 

националния референдум от 27 януари 2013 г. и преместването им в 

друго помещение в същата сграда.  Искането е  от кмета  на район 

„Слатина”, входящият му номер е ПВР-ОА-1 от 14 март 2016 г. В 

искането  се  обяснява,  че  се  променя  предназначението  на  това 

помещение, което е било с № 111 в сградата, но е подготвен друго 

специално  помещение,  което  отговаря  на  всички  изисквания  за 

съхраняване на изборни книжа и материали.

Подготвила съм проект за решение, с което им разрешаваме 

достъпа до запечатаното помещение във връзка с преместването на 

материалите  в  друго  помещение  в  сградата  на  район  „Слатина”. 

Достъпът  до  запечатаното  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на Решение 

№ 2662. За извършените действия да се състави протокол, с копие от 

протокола  и  заповедта  на  кмета  да  бъдем  уведомени.  След 

преместването книжата да бъдат запечатани по реда на Решение № 

2662.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова).

Това е Решение № 3124-ПВР.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № МИ-06-228 от 10 март 2016 г. Писмото е от 

община  Пловдив,  район  „Южен”,  с  което  ни  уведомяват  и  ни 

изпращат  протокол  за  отваряне  на  помещение,  определено  за 

съхранение  на  изборни  книжа  и  материали,  във  връзка  с 

прибирането на избирателните списъци след извършената проверка 

за  гласуване  в  нарушение  на  правилата  Изборния  кодекс.  За 

сведение.

Постъпило е писмо от община Асеновград с вх. № МИ-06-240 

от 12 март 2016 г. Писмото е постъпило както по електронната поща, 

така  и  впоследствие  и  в  оригинал,  на  14  март  2016  г.  Община 

Асеновград на основание т. 30 от Решение № 2662-МИ и във връзка 

с  насрочения  на  13  март  2016  г.  нов  избор  моли да  бъде  дадено 

разрешение  за  отваряне  на  помещение  в  сградата  на  общинската 

администрация  на  Асеновград,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали от произведените местни избори и национален 

референдум  от  25  октомври  и  1  ноември,  за  да  бъдат  поставени 

избирателните  списъци  и  да  бъдат  прибрани  изборните  книжа  и 

материали  от  произведените  на  13  март  2016  г.  и  книжа  от 

евентуален  втори  тур.  С  оглед  решението,  което  беше  прието  и 

каченото съобщение на нашата страница, то също би следвало да е 

за сведение.

Това е за момента. Имам две преписки, които са свързани с 

архивиране на изборните книжа и материали от 2011 г., но тъй като 

в писмата не е уточнено дали са само те или и от президентските, 
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малко  по-късно  ще  ги  докладвам,  искам  да  се  свържа  със 

съответните общински администрации, за да можем да разберем кои 

книжа  точно  се  съхраняват  с  оглед  подготвянето  на  проекта  на 

решение за даване на разрешението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев.  Ако  днес  успеете  да  осъществите  тази  връзка,  ще 

докладвате.

Господин Баханов има думата

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Само във връзка с предходен мой доклад относно съобщението за 

отваряне  на  помещение,  касаещо  и  община  Петрич  във  връзка  с 

проведения  избор  на  територията  на  тази  община  в  с.  Долна 

Крушица,  ви докладвам за сведение вх.  № МИ-06-246 от 14 март 

2016  г.  пристигнало  писмо  от  община  Петрич,  подписано  от 

заместник-кмета  на  общината,  с  което  ни  предоставят  копие  от 

протокола  за  прибиране  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведения  избор  на  13  март  за  кмет  на  с.  Долна  Крушица  и 

заповед на кмета на общината за определяне на комисията, както и 

заповед, с която кметът на общината определя помещението, в което 

да се съхраняват. Докладвам го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз ви докладвам за сведение 

от  Общинската  избирателна  комисия  –  Братя  Даскалови,  с  вх. 

№ МИ-06-197  от  25  февруари  2016  г.  ни  изпращат  протокол  за 

отваряне  на  помещението  във  връзка  с  прибирането  на 

избирателните  списъци  от  произведените  избори  за  общински 

съветници  и  кметове  и  за  референдум.  И  копие  от  заповедта  на 

кмета на общината.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.  С  това  приключихме  на  този  етап  с  точка  втора  от 

дневния  ред.  Продължаваме  с  точка  трета  –  доклади  по  жалби. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

15



Точка 3. Доклади по жалби.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,   докладвам  ви  постъпила 

жалба  с  вх.  № МИ-06-227  от  10  март  2016  г.  от  Насуф  Махмуд 

Насуф,  кмет  на  община  Главиница.  Жалбата  е  постъпила  в 

Централната  избирателна  комисия,  като  с  вчерашна  дата  е 

постъпила и чрез Общинската избирателна комисия. В Общинската 

избирателна комисия също е подадена на 9 март 2016 г. Тя е срещу 

решение  №  208  на  Общинската  избирателна  комисия,  с  което 

решение комисията анулира издаденото удостоверение на господин 

Насуф за избран кмет.

Към  преписката  от  Общинската  избирателна  комисия  има 

становище  на  Общинската  избирателна  комисия,  че  жалбата  не  е 

подадена в срок, тъй като решението е взето на 4 февруари 2016 г., 

публикувано е на същата дата на таблото и е свалено на 7 март 2016 

г.  Но  аз  считам,  че  жалбата  е  в  срок,  тъй  като  решението  е 

публикувано на интернет страницата на комисията на 7 март 2016 г., 

а  съгласно  наше  Решение  №  4  от  21  март  2014  г.  срокът  за 

обжалване на решенията на ЦИК започва да тече от второто поред 

публикуване,  а  второто  поред  публикуване  е  видно  от  интернет 

страницата на комисията, така че считам, че жалбата е в срок.

Към жалбата е приложено определение по административно 

дело  на  Върховния  административен  съд,  с  което  е  потвърдено 

решението на Административен съд – Силистра, с което е отказано 

да се спре изпълнението на решение № 206 от 22 декември 2015 г. на 

Общинската избирателна комисия – Главиница, с което решение са 

предсрочно  прекратени  пълномощията  на  жалбоподателя.  Самият 

той  твърди  в  жалбата,  че  процедурата  е  висяща,  решението  на 

Административния  съд  е  обжалвано  пред  Върховния 

административен съд и е насрочено за 14 април.

Видно и от протокола на Общинската избирателна комисия, 

всъщност с това решение те допълват решението аз прекратяване на 

пълномощията му.
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Считам,  че  жалбата  обаче  е  недопустима,  защото  това 

решение на Общинската избирателна комисия няма самостоятелно 

правно  значение,  с  оглед  на  това,  че  с  решение  №  206  са  му 

прекратени  пълномощията.  Решението  има  непосредствено 

действие, тъй като съгласно нормата на чл. 459, ал. 4 от Изборния 

кодекс  жалбата  не  спира  изпълнението.  Поради  което  считам,  че 

трябва  да  оставим без  разглеждане  жалбата,  тъй  като  със  самото 

удостоверение не му възникват правомощия за избран за кмет, а това 

е с решение на Общинската избирателна комисия.

Предлагам ви по изложените мотиви да оставим жалбата без 

разглеждане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. Колеги, моля запознайте се, виждам, че четете.

Заповядайте, господин Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: Към докладчика. На няколко места пишем 

това решение № 206, сбъркана е годината.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Това,  което успях да  разбера,  е,  че 

решението е  за  анулиране на удостоверението при наличие преди 

това на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията. Но 

срещу решението за предсрочно прекратяване на пълномощията има 

висящо производство. В този смисъл следва ли да има решение за 

анулиране на удостоверението?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Считам, че да, следва да има, защото, 

както ви обясних, решението за прекратяване пълномощията на кмет 

има непосредствено действие.  Тоест той към момента не може да 

изпълнява правомощията на кмет, следователно и удостоверението 

не му е нужно. Той с това удостоверение не може да се легитимира 

към  настоящия  момент  като  кмет,  защото  са  му  прекратени 

пълномощията и решението има незабавно действие.

Отделен е въпросът (да не коментирам), че присъдата е в две 

точки  и  има  лишаване  да  заема  държавна  и  общинска  длъжност, 
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което  пък  наказание  се  изпълнява  от  органите  по  Закона  за 

изпълнение  на  наказанията.  Така  че  аз  считам,  че  безспорно  към 

настоящия момент, въпреки че решението не е влязло в сила, той не 

може да изпълнява правомощията на кмет.

Решението е  публикувано на  7  март 2016 г.,  поради което 

считам, че жалбата е в срок, защото съгласно наше Решение № 4 

обжалването  започва  да  тече  от  второто  по  ред  публикуване. 

Второто по ред публикуване е на интернет страницата на 7 март.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Други 

въпроси,  колеги?  Колеги,  има  ли  други  желаещи  за  изказване, 

коментари, предложения?

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Росица  Матева,  

Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Цветозар  Томов,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Таня  Цанева);  против  –  4  (Румяна  Сидерова,  Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова, Метин Сюлейман). 

Колеги, това е Решение № 2125-МИ.

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № 

ЦИК-11-5  от  9  март  2016  г.  от  Ирина  Исидорова  Лазарова.  С 

настоящата жалба тя ни сезира, че тя със семейството си – детето си, 

майка си и баща си – живее на адрес в София, ул. … и като така е 

включена  в  избирателните  списъци  и  е  гласувала  в  район 

„Триадица”.  Установява,  че  на  27 февруари  2016  г.  получава 

съобщение за дължими местни данъци и такси на едно непознато 

лице – Надка Пенчева Петрова, която има според жалбоподателката 

същия адрес на регистрация, който е нейният. Твърди, че е подала 

жалба  до  органите  на  Районно  управление,  твърди,  че  са  я 

посъветвали  да  посети  районната  администрация,  но  оттам  са  й 

казали, че нямат законово основание да променят регистрацията.
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Аз ви предлагам да изпратим жалбата по компетентност на 

кмета на район „Триадица”, тъй като съгласно Закона за гражданска 

регистрация  той  е  длъжностното  лице,  което  извършва 

регистрацията.  Освен  това  съгласно  чл.  92  и  следващите  алинеи 

подробно е описан редът за извършване на регистрация, както има и 

комисия към кмета, която може да извърши проверка. 

Така че ви предлагам да изпратим жалбата по компетентност 

до кмета на район „Триадица”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, по така направеното предложение? Не виждам коментари.

Който  е  съгласен  да  изпратим  жалбата  по  компетентност, 

моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

Продължете, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

моята папка има проект за решение относно поправка на техническа 

грешка  в  Решение  №  3118  по  жалба  на  политическа  партия 

„Движение  за  радикална  промяна-Българска  пролет”,  за  което  не 

можахме да постигнем необходимия кворум. Допуснала съм грешка, 

написала съм, че са присъствали 16 членове, вместо 15 – господин 

Томов не е бил в залата – съответно погрешно съм отразила, че е 

гласувал „за”, поради което ви предлагам да допуснем поправка на 

техническа грешка и да запишем както е правилно, че в залата са 

присъствали 15, гласували са 9 „за” и 6 „против”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Който  е 

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

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

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,  
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Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 3126-МИ.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

господин Сюлейман. Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в днешно заседание съм подготвил проект на решение във 

връзка  с  жалба,  която  е  постъпила  в  Централната  избирателна 

комисия  от  Стоян  Иванов  Шейков,  председател  на  Инициативен 

граждански комитет – Златица, за защита живота, здравето, правата 

и  интересите  на  жителите на  община Златица,  срещу решение № 

124-МИ от 22 октомври 2015 г. на Общинската избирателна комисия 

– Златица.

Към жалбата  са  приложени обжалваното  решение,  както  и 

уведомително  писмо  с  изх.  №  34  от  29  февруари  2016  г.  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Златица,  както  и  снимков 

материали.  С  обжалваното  решение  Общинската  избирателна 

комисия – Златица, е оставила без уважение постъпил сигнал с вх. 

№ 75 от 21 октомври 2015 г. на Общинската избирателна комисия – 

Златица, от господин Стоян Шейков срещу временно изпълняващия 

длъжността кмет на община Златица господин Иван Иванов относно 

водене на предизборна кампания в нарушение на разпоредбите на 

Изборния кодекс. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е 

неправилно  и  незаконосъобразно.  Посочва  се  също  така,  че 

временно изпълняващият  длъжността  кмет  на  община  Златица  по 

време  на  предизборната  кампания  на  местните  избори  е  водил 

предизборна  кампания  в  полза  на  кандидата  за  кмет  Магдалена 

Величкова, а също така и за листата на общински съветници от БСП. 

Направено е искане за отмяна на обжалваното решение.

Жалбата,  уважаеми  колеги,  е  подадена  от  лице  с  правен 

интерес,  но  тя  е  подадена  след  законоустановения  срок,  поради 

което се явява недопустима и с оглед на което предлагам да приемем 

решение,  с  което  да  оставим  жалбата  на  Стоян  Иванов  Шейков 
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срещу Решение № 124-МИ от 22 октомври 2015 г. на Общинската 

избирателна комисия – Златица, като недопустима. Нашето решение 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяване на 

нашето решение.

 За  пълнота  на  доклада,  ако  позволите,  проверих  и  на 

интернет страницата на ОИК – Златица. Решението е публикувано 

на 23 октомври 2015 г. в 12,04 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Таня  

Цанева); против – 2 (Йорданка Ганчева, Георги Баханов). 

Колеги, това е Решение № 3127-МИ.

Господин Сюлейман, продължете.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН: Следващите  ми  доклади  са  по 

отношение на  два  сигнала  от  същия  господин  Стоян  Иванов 

Шейков. И двата сигнала са качени във вътрешната мрежа – единият 

е с вх. № МИ-12-1 от 8 март, а другият е вх. № МИ-12-2 от 8 март. 

Първият сигнал по-скоро има характер на жалба по  отношение на 

решение № 152-МИ на Общинската избирателна комисия – Златица, 

с което се оспорват изборни резултати. Знаете, колеги, тук срокът 

също е седемдневен, срокът за  обжалване е изтекъл. Нещо повече, 

във връзка с този сигнал същият е препратен с копие и до окръжния 

прокурор на Софийска област госпожа Наталия Николова.

Моето  предложение е  да  оставим този  сигнал за  сведение. 

Ако приемете,  че  ще е  по-добре да му отговорим с писмо,  но не 

смятам,  че  е  необходимо  да  се  произнасяме  с  решение  по  този 

сигнал.
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Вторият  сигнал  от  същия  господин  е  по  отношение  на 

решение № 174 на Общинската избирателна комисия – Златица. С 

това  решение  Общинската  избирателна  комисия  е  прекратила 

предсрочно  пълномощията  на  д-р  Иван  Димитров  Стойнов  като 

общински  съветник  от  политическа  партия  ГЕРБ  за  това,  че  в 

същото време е бил и управител на търговско дружество с общинско 

участие в „Медицински център 1 Златица” ООД. Тоест тук сигналът 

е по отношение неспазването на основанията, които са посочени в 

сигнала,  който  е  подаден  в  Общинската  избирателна  комисия,  и 

основанието, на което са прекратени пълномощията на общинския 

съветник от политическа партия ГЕРБ. Също така е посочено, че в 

състава на Общинската избирателна комисия – Златица, има член, 

който  е  братовчед  на  общински  съветник  от  листата  на  БСП  , 

господин  Данаил  Йорданов.  Един  вид,  настоява  за  наличие  на 

несъвместимост на член на Общинската избирателна комисия, която 

според мен не е налице.

Да  допълня,  че  и  този  сигнал  е  препратен  до  окръжния 

прокурор на  Софийска  област  и  предлагам сигналът  да  остане  за 

сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.  Колеги,  по  тези  два  доклада  имате  ли  някакви  други 

предложения? Коментари? Не виждам. Остават за сведение.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е  господин 

Пенев,  като  ще  го  помоля,  след  като  свърши  с  докладите  си  по 

жалби, да докладва и проекта на решение относно промяна в ОИК – 

Главиница, и искане за отваряне на запечатано помещение.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпила  е  в  Централната 

избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-22-18 от 10 

март  2016  г.  една  жалба  от  жители  на  с.  Загорско,  община 

Момчилград. В жалбата се излагат твърдения, че избраният за кмет 

на  с.  Загорско,  община  Момчилград,  е  осъден  с  влязла  в  сила 

присъда,  с  която  е  наложено  наказание  лишаване  от  свобода  за 

умишлено престъпление от общ характер.
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Към жалбата е приложена разпечатка от интернет страница 

на Районен съд – Момчилград,  с  присъда по наказателно дело от 

общ  характер  №  68/2015  г.,  в  която  присъда  осъдените  лица  са 

изписани  с  инициали,  тоест  не  са  изписани  изцяло  имената  им. 

Впоследствие  е  постъпила  на  електронната  поща  на  Централната 

избирателна комисия още едно писмо със същата жалба.  Към нея 

обаче е приложено и решение № 13 от 19 февруари 2016 г. по дело 

№ 184/2015 г. От това решение става ясно, че присъдата, за която 

вече докладвах, е обжалвана в Окръжен съд – Кърджали, от единия 

от  подсъдими,  но  не  и  от  лицето,  което  е  избрано  за  кмет  на  с. 

Загорско.

В жалбата е отправено искане да бъдат предприети действия 

по Закона за местното самоуправление и местната администрация за 

прекратяване пълномощията на кмета на основание чл. 42, ал. 1, т. 3, 

като се излагат твърдения,  че Общинската избирателна комисия в 

Момчилград  до  настоящия  момент  не  е  предприела  никакви 

действия.

Обръщам  внимание,  че  решението  на  Окръжния  съд  е  от 

19 февруари, тоест съвсем ново. Предлагам жалбата и приложените 

към  нея  материали  да  бъдат  изпратени  по  компетентност  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Момчилград,  която  да 

предприеме  действия  за  изясняване  на  фактите  по  преписката, 

съответно да предприеме действията по чл. 42,  ал. 3 от Изборния 

кодекс и ако са налице основания, да вземе решение по чл. 42, ал. 1, 

т. 3 от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари, предложения?

Който е съгласен с това писмо, моля да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Емануил  

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

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).
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Продължете, господин Пенев.

Към т. 1. Промени в състави на ОИК.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило писмо с  вх. № МИ-10-22 от 11 март 2016 г. с 

предложение от Движение за права и свободи чрез представляващия 

Мустафа Сали Карадайъ, с което се иска на мястото на съкратения 

секретар на Общинската избирателна комисия – Главиница, да бъде 

назначено  лице  като  секретар на  тази  Общинска  избирателна 

комисия.  Секретарят  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Главиница,  е  освободен  с  наше  Решение  №  3086-МИ/НР  от  18 

февруари 2016 г.

Към предложението е приложена декларация от лицето, което 

да бъде назначено за секретар, по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и 

чл. 66, както и копие от диплома за висше образование. Предлагам 

ви да вземем решение, с което назначаваме лицето за секретар на 

Общинската избирателна комисия – Главиница, и съответно да му се 

издаде удостоверение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

предложения, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 3128-МИ/НР.

Продължете със следващия доклад, господин Пенев.

Към т. 2. Искания за отваряне на запечатани помещения.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило искане от кмета на община Луковит, с което 

моли  да  му  бъде  разрешен  достъп  до  запечатано  помещение, 

намиращо се в гр. Луковит на ул. „Момчилец” № 3а, ет. 3, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените в община 

Луковит, област Ловеч, избори за общински съветници и кметове и 

за  президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  на  23  и  30 

октомври 2011 г. с оглед архивиране на книжата от местните избори.

Подготвил  съм  проект  на  решение,  който  е  качен  във 

вътрешната мрежа, с което решение даваме разрешение да се отвори 

това запечатано помещение, като изрично указваме, че книжата от 

изборите за президент и вицепрезидент следва да се съхраняват до 

следващите  избори.  Съответно  следва  да  се  състави  протокол  за 

извършените действия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари по така предложения проект на решение? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 3129-ПВР/МИ.

Колега Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане с вх. № МИ-14-53 от 11 март 2016 г. от господин 

Господинов, кмет на община Мъглиж, с което се иска отваряне на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от  проведените  местни избори на  23 и  30 октомври 2011 г.  и  на 

същите  дати  избори  за  президент  и  вицепрезидент  с  оглед 

извършване на експертиза и подготовка на документите от местните 

избори за предаване на Държавен архив в Стара Загора.
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В тази връзка съм подготвил проект на решение, който е във 

вътрешната мрежа. С това решение разрешаваме отваряне   и достъп 

до  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали  от  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и  за 

президент и вицепрезидент, проведени на 23 и 30 октомври 2011 г., 

и след извършване на действията съгласно т. 31 от наше Решение № 

2662  да  бъдат  отново  запечатани  материалите  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент.

Предлагам  да  приемем  това  решение,  за  до  може  да  бъде 

извършено отварянето.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев. Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 3130-ПВР/МИ.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Молбата  ми  е  да  включим  в 

дневния ред точка, с която да приемем решение за предложение до 

Президента на  Република България за насрочване на нов избор за 

кмет  на  с.  Идилево,  община  Севлиево,  област  Габрово,  тъй  като 

същата беше докладвана в  заседанието от 10 март за сведение, не 

бяха пристигнали всички документи. В момента вече я има цялата 

преписка окомплектована, с оглед на което да можем да направим 

предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев.  Знаете,  че  тези  проекти  на  решения  ги  разглеждаме  с 

приоритет. Затова, колеги, предлагам тази точка да бъде включена в 

дневния ред сега.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Продължете, господин Андреев, с тази точка.

Точка  4.  Предложение  до  Президента  на  Републиката  за 

насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Идилево, община 

Севлиево, област Габрово.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в днешно заседание е качен проектът на решение. 

На заседанието на 10 март 2016 г. ви докладвах вх. № МИ-15-363 от 

9  март  2016  г.,  с  което  Общинската  избирателна  комисия ни 

уведомява,  че  с  решение  на  Административен  съд –  Габрово,  е 

обявен  за  недействителен  изборът  за  кмет  на  кметство Идилево, 

община Севлиево, област Габрово. На заседанието от 7 март 2016 г. 

с протоколно решение № 44 е прието решение № 213-МИ, с което да 

бъдем  уведомени  и  да  направим  предложение  до  Президента  на 

Републиката  за  насрочване  на  нов  избор  за  кмет  на  кметство с. 

Идилево. Тогава в заседанието не беше постъпило заверено копие от 

решението на  Административен съд, че е влязло в сила. Същото е 

било  обжалвано  пред  Върховния  административен  съд.  Вече  е 

приложено  както  завереният  препис  от  решението  на 

Административен съд – Габрово,  така и решението на Върховния 

административен  съд,  с  което  се  потвърждава  решението  на 

Административен съд – Габрово.

В тази връзка ви предлагам да приемем решението, с което да 

предложим на Президента насрочването на нов избор.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин, 

Андреев. Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Това е Решение № 3131-МИ.

И колеги, който е съгласен да изпратим писмо със стандартен 

текст,  подготвено  от  господин  Андреев,  до  Президента  ведно  с 

цялата преписка, както имаме практика досега, моля да гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Към точката за отваряне на запечатани помещения има още 

един докладчик. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, с вх. № МИ-06-238 от 12 март 

2016  г. за  сведение  ви  предоставям  заповеди  за  определяне  на 

комисията по чл. 442, два броя, и протокола, с който на два пъти е 

отваряна  стая  № 6,  втори  етаж,  в  сградата  на  община  Бобошево. 

Едното е във връзка с искане на Кюстендилския окръжен съд през 

ноември  миналата  година,  другото  е  във  връзка  с  прибиране  на 

книжа и материали, ако не се лъжа, от ГД „ГРАО”. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин, 

Баханов.
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С това преминаваме към следващата точка от дневния ред – 

искания за изплащане на възнаграждения. Първи докладчик по тази 

точка е госпожа Ганчева.

Точка  5.  Искания  от  общински  избирателни  комисии за 

изплащане на възнаграждения за проведени заседания и дежурства.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждения, което е постъпило от председателя на 

Общинската избирателна комисия - Белослав, с вх. № МИ-15-364 от 

10 март 2016 г. Искането е окомплектовано съгласно наше решение 

и се иска изплащане на  възнаграждение за проведено  заседание на 

10  февруари,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар и 4 члена.  Приложен е  протокол,  заверен с 

„Вярно”, съответно взетите решения.

На заседанието са приети решения за определяне на трима 

членове  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Белослав,  за 

разпечатване на помещение, в което се съхраняват изборните книжа 

и материали от произведените местни избори - общински съветници 

и националния референдум, за  поставяне в него на избирателните 

списъци. Предлагам да одобрим така поисканото възнаграждение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, въпроси, мнения? 

Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение за ОИК – 

Белослав, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна комисия 

в община Каварна, с вх. № МИ-15-380 от 12 март 2016 г. Искането е 

за заплащане на две заседания, съответно проведени на 10 март, на 

29



което са присъствали председател,  секретар и 6 члена, и заседание, 

проведено  на  16  март,  на  което  са  присъствали  председател, 

секретар  и  5  члена.  Преписката  е  окомплектована  съгласно  наше 

решение, като са приложени и решенията, които са взети. На 10 март 

се  прекратяват  пълномощията  на  общински  съветник  поради 

подаване на оставка и се обявява за избран следващият. На 16 март 

също се прекратяват пълномощията на общински съветник поради 

назначаването му за заместник-кмет на община Каварна и се обявява 

за избран следващият.

Предлагам  да  одобрим  така  поисканото  възнаграждение  за 

двете заседания.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

въпроси? Който е съгласен с така предложеното, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря ви,  госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-385 от 14 март 

2016  г. в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  искане, 

подписано от председателя и секретаря на Общинската избирателна 

комисия – Сатовча, за заплащане на възнаграждение на членовете на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Сатовча  на  основание  т.  14, 

буква „а” от Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. Искането е 

във  връзка  с  проведено  заседание  на  11  март  2016  г.,  на  което 

заседание  предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  общински 

съветник от листата на Движение за права и свободи и е обявен за 

избран  следващият  в  листата  на  Движението  за  права  и  свободи 

общински съветник съгласно т. 2 и т. 4 от Решение № 2901-МИ от 5 

ноември  2015  г.  Участвали  са  всички  членове  на  Общинската 

избирателна  комисия,  включително  председател,  заместник-
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председател, секретар и 8 члена. Представен е заверен протокол № 

26 от 11 март на Общинската избирателна комисия – Сатовча, както 

и  решение  №  168  от  11  март  2016  г.,  с  което  предсрочно  са 

прекратени  пълномощията  на  общински  съветник  и  е  обявен  на 

същото  заседание  с  решение  за  избран  за  общински  съветник 

следващият от съответната листа.

Уважаеми  колеги,  предлагам  да  одобрим  изплащането  на 

възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Сатовча, 8 

члена,  председател,  заместник-председател  и  секретар  за 

заседанието, проведено на 11 март 2016 г. Основанието е чл. 30, ал. 6 

във  връзка  с  ал.  4,  т.  3  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация и чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин, 

Баханов. Колеги, имате ли коментари? Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,   Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН: Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-375  от  11  март  2016  г. е 

постъпило искане за изплащане на  възнагражденията на членовете 

на  Общинската  избирателна  комисия –  Чирпан,  за  проведено 

заседание на  24  февруари 2016  г. На  това  заседание е  разгледан 

сигнал от Георги Миланов против кмета на с. Спасово Димо Нецов. 

Сигналът е по отношение на това, че има нарушение на чл. 42, ал. 1 

и  ал.  3  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация. Представени са и съответните документи. На това 

заседание,  след  като  Общинската  избирателна  комисия  прави 

необходимата проверка, установява, че фирмата на същия господин 
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е прекъснала своята дейност на 17 август 2010 г. и се произнася с 

решение,  с  което  отхвърля  сигнала  на  Георги  Миланов  като 

неоснователен.

На това заседание са присъствали 7 члена на ОИК – Чирпан, 

в  това  число  председател,  секретар,  заместник-председател  и 

четирима члена.  С  оглед на  което  предлагам,  колеги,  да  одобрим 

изплащането на възнаграждение на седемте члена на ОИК – Чирпан, 

за  проведеното  заседание  на  24  февруари  2016  г.,  като  правното 

основание  е  Решение  №  2901-МИ  на  Централната  избирателна 

комисия, Раздел първи, т. 1, буква „в”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,   Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължете, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, продължавам със 

следващото  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Съединение, което е получено в Централната избирателна комисия с 

вх. № МИ-15-381 от 12 март 2016 г. Заседанието е проведено на 10 

март 2016 г. Присъствали са седем члена, в това число заместник-

председател,  секретар  и  петима  члена.  На  това  заседание  е 

разгледана  молба  на  Ирина  Дарачанска  за  прекратяване  на 

пълномощията й като общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, 

т.  3  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация. На мен ми направи впечатление, уважаеми колеги, 

че молбата е с входящ номер 197 – забележете – от 9 март 2016 г., а 

заседанието  е  на  следващия  ден,  на  10  март.  В  тази  връзка  съм 

провел разговор  с  председателката  на  комисията,  че  не  е  спазена 

32



процедурата за уведомяване на този, който е подал заявлението за 

освобождаване  с  оглед  възраженията,  които  може  да  направи  по 

закон. Председателката не е присъствала и обеща, че тази процедура 

ще се спазва по-нататък.

На същото заседание са прекратени пълномощията на Ирина 

Дарачанска като общински съветник и в същото заседание е обявен 

следващият от листата за избран за съветник.

Предлагам,  колеги,  да  одобри  изплащането  на  седемте 

присъствали  на  това  заседание  членове  на  ОИК  –  Съединение. 

Основанието  за  изплащането  на  възнагражденията  са  Решение  № 

2901-МИ на Централната избирателна комисия, Раздел първи, т. 2.1, 

буква „в”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Следващ докладчик е господин Чаушев. Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-367 от 

10  март  2016  г.  сме  получили  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения от Общинската избирателна комисия – Попово, за 

заседание,  проведено  на  25  февруари  2016  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

6 членове.  На това заседание са приели становище и съответно са 

упълномощили представители на Общинската избирателна комисия 

за съдебно заседание.

Предлагам на основание т. 1, буква „ж” от Решение № 2901 

от 5 ноември 2015 г. на ЦИК да им се изплати това възнаграждения.
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Иска  се  и  възнаграждения  за  19  февруари  2016  г.  за 

дежурство  на  председател,  секретар  и  член  на  Общинската 

избирателна  комисия,  на  което  са  окомплектовали  и  изпратили 

преписката  за  съда  по  разпореждане  на  съда.  Подготвили  са  и 

становище по искането на съда.

На  основание  т.  12,  буква  „в”  на  Решение  №  2901  от  5 

ноември  2015  г.  на  ЦИК  предлагам  да  им  се  изплати 

възнаграждение.

На 24 февруари 2016 г. се иска изплащане на дежурство за 

председател, секретар и член, на което са подготвили заседание на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Попово,  и  са  подготвили 

съответните документи, поради което на основание т. 12, буква „а” и 

„в” от Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на ЦИК предлагам 

да им се изплати възнаграждение.

Иска се възнаграждения и за дежурство на 1 март за секретар 

и член на комисията за представляване на Общинската избирателна 

комисия  в  съдебно  заседание  на  1  март 2016 г.,  поради  което  на 

основание т.  12,  буква „б” от Решение № 2901-МИ от 5 ноември 

2015 г. на ЦИК предлагам да им се изплати и това възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

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

Солакова,  Ивилина Алексиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Продължаваме със следващ докладчик – господин Христов, 

заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-365  от  10  март  е  получено  искане  за 

изплащане на възнаграждения от Общинската избирателна комисия 
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– Враца, за проведено заседание на 10 февруари и за две дежурства 

съответно  на  11  и  на  22  февруари 2016  г. На  заседанието  е 

присъствала  цялата  Общинска  избирателна  комисия,  а  именно 

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

заседание фактически е бил обявен следващият общински съветник, 

тъй  като  преди  това  са  били  прекратени  пълномощията  на  друг 

общински съветник.

На следващия ден, на 11 февруари, е проведено дежурство на 

двама  члена,  определени  от  Общинската  избирателна  комисия, 

които  да  предадат  документите  от  ГД  „ГРАО”,  които  са  били 

предадени на тях (нямам представа защо е била такава практиката, а 

не  директно  на  общината).  Но  така  или  иначе,  двама  члена  са 

предали документацията.

На  22  февруари  има  едно  дежурство  на  председателя,  тъй 

като  тогава  се  е  провело  заседание  на  общинския  съвет  и  тя  е 

присъствала на полагането на клетвата на общинския съветник, за 

когото са гласували преди това на тяхното заседание на 10 февруари.

В  тази  връзка  предлагам  да  вземем  решение  да  изплатим 

възнаграждението за едно заседание и две дежурства на Общинската 

избирателна комисия – Враца.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

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

Солакова,  Ивилина Алексиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам още едно искане, но се оказа, 

че не е окомплектовано, липсва протоколът. Разговарях по телефона, 

обещаха  ми,  че  днес  ще  го  изпратят,  така  че  на  следващото 

заседание ще го докладвам.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря.  Уважаеми колеги,  с вх.  № 

МИ-15-376 от 11 март 2016 г. е пристигнало искане за изплащане на 

възнаграждение  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Мездра, 

област Враца. Колегите са провели заседание на 15 февруари 2016 г., 

на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 7 члена. Основанието е наше Решение № 2901-МИ, за да 

вземат  становище  по  административно  дело  17702/2015  г.  на 

Върховния административен съд.

На  3  февруари  председателят  на  комисията  е  осъществил 

процесуално  представителство  по  административно  дело 

№ 29/2016 г. на Административен съд – Враца. На 4 февруари също 

председателят е осъществил процесуално представителство по друго 

административно  дело  №  28/2016  г.  също  на  Врачанския 

административен  съд.  На  8  февруари  председателят,  заместник-

председателят  и  един  член  са  окомплектовани  преписка  по 

разпоредба  на  Административен  съд  –  Враца,  във  връзка  с 

административно дело № 55/2016 г. На 9 февруари същите лица – 

председател, заместник-председател и един член са окомплектовали 

друга  преписка  също  по  разпоредба  на  Административен  съд  – 

Враца,  по административно дело  № 28/2016 г.  И на  18 февруари 

председателят  е  осъществил  процесуално  представителство  във 

връзка с административно дело № 28/2016 г.

Представени  са  копия  от  призовките,  копия  от 

разпорежданията на Административен съд – Враца, поради което ви 

предлагам да утвърдим като основателни за изплащане заседанието 

и дежурствата, които ви докладвах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.
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Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, продължаваме със  следващ докладчик по тази точка 

– господин Андреев. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  искане  с  вх.  №  МИ-15-366  от  10  март  2016  г.  от 

Общинската избирателна комисия – Казанлък, област Стара Загора. 

Искането  е  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  едно 

заседание  на  8  февруари  2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове. 

Заседанието е проведено във връзка с прекратяване пълномощията 

на общински съветник и обявяване на негово място на следващия в 

листата.  Прекратените  пълномощия  са  във  връзка  с  това,  че  е 

назначен  за  заместник-кмет  в  общинската  администрация  – 

Казанлък.

Предлагам  за  изплащане.  Основанието  е  наше  Решение  № 

2901-МИ от 5 ноември 2015 г.,  Раздел първи,  т.  1,  буква „б” във 

връзка с т. 2.1., буква „з” и т. 4, буква „б”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

 Продължете, колега.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С вх.  № МИ-15-377 от 11 март 

2016 г. е постъпило искане от Общинската избирателна комисия – 
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Севлиево. Иска се изплащането на възнаграждение за проведени две 

заседания, а именно на 24 февруари 2016 г. и на 7 март 2016 г. и 

четири дежурства, проведени на 22 февруари, на 25 февруари 2016 

г., на 2 март 2016 г. и на 8 март 2016 г.

Започвам  със  заседанията.  На  първото  заседание  на  24 

февруари 2016 г. са присъствали председател, секретар и 8 членове. 

Заседанието е проведено във връзка с изпратено писмо от страна на 

Районно управление на МВР, гр. Севлиево, във връзка с извършване 

на проверка за осъществяване на избирателните права на лица без 

право на глас или в нарушение на правилата на Изборния кодекс. 

Взето  е  решение  да  бъдат  определени  членове  на  Общинската 

избирателна комисия, които да предприемат необходимите действия 

и  подготвят  документите  за  изпращане  в  Районно  управление  на 

МВР.

Второто заседание, на 7 март 2016 г., на което са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  6  членове,  е 

проведено  във  връзка  с  постъпило  повторно  писмо  от  Районно 

управление  на  МВР,  Севлиево,  от  1  март  2016  г.  отново  за 

изпращането на документи, свързани с извършване на проверка за 

гласуване в нарушение на Изборния кодекс. И на второ място, взето 

е  решение  да  бъде  направено  предложение  до  Централната 

избирателна комисия, което ви докладвах малко по-рано в днешното 

заседание,  за  насрочването  на  нов  избор  в  кметство  Идилево, 

община Севлиево, област Габрово. На същото заседание е взето и 

това решение.

Основанието за  изплащане на  първото  е  Решение № 2901-

МИ, Раздел първи, т. 1, буква „и”, а на второто заседание - Решение 

№ 2901-МИ, Раздел първи, т. 1, буква „д”.

Дежурството  на  22  февруари  2016  г.  е  на  председател  и 

секретар  във  връзка  с  подготовката  на  заседанието,  което  е 

проведено на 24 февруари 2016 г. Основанието е Раздел втори, т. 12, 

буква „а”. Второто дежурство е на 25 февруари 2016 г. от секретар и 

двама  членове.  Основанието  е  Раздел  втори,  т.  12,  буква  „г”,  а 
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именно  за  подготовката  на  документи  за  съдилища  и  органи  на 

Министерството  на  вътрешните  работи  във  връзка  с  извършвани 

проверки. Третото дежурство е на 2 март 2016 г. на председател и 

секретар  и  е  във  връзка  с  подготовката  на  заседанието,  което  е 

проведено  на  7  март  2016  г.,  а  именно  във  връзка  с  писмото  от 

Районното управление и вземането на решение за предложение за 

провеждане на нов избор в с. Идилево. Четвъртото дежурство е на 

8 март  2016  г.,  дадено  е  отново  от  секретар  и  двама  членове. 

Основанието е Раздел втори, т. 12, буква „г”, а именно подготовката 

на документите, които се изискват от Районно управление на МВР – 

Севлиево.

Предлагам за изплащане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви помоля да погледнем 

един проект на решение, макар че не е точно по тази точка, но е за 

поправка на техническа грешка в наше Решение № 3113 от 10 март 

2016  г.,  с  което  сме  дали  разрешение  за  отваряне  на  запечатано 

помещение. В  диспозитива на решението вместо „община Котел” е 

изписано „община Сливен”. Обадиха се от общината в Котел, така 

че  ще  ви  помоля  да  погледнете  проекта  в  моята  папка  във 

вътрешната мрежа и да вземем решение за допускане на поправка на 

техническата грешка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

първо, който е съгласен да включим тази точка в дневния ред сега, 

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

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, предполагам, че се запознахте своевременно с текста 

на проекта. Имате ли свои коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 3132-ПВР/МИ.

Заповядайте, госпожо Матева, искахте да поставите въпрос.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. Във 

връзка с предходната точка, а именно одобряване на изплащане на 

възнаграждения на общински избирателни комисии за проведени от 

тях  заседания  и  дежурства  в  неактивен  период,  припомням  на 

колегите, че в предходно заседание беше обсъждан въпросът и беше 

взето протоколно решение да се поиска среща с главния секретар на 

Министерския съвет, за да бъде обсъден въпросът с неизплащането 

на  одобрените възнаграждения.  И само за  пълнота на това,  което 

казвам,  направих  проверка  и  всъщност  Централната  избирателна 

комисия е изпратила в Министерския съвет две писма – едното е от 

25  февруари  2016  г.,  другото  е  от   8  март  2016  г.,  които  касаят 

конкретно Общинската избирателна комисия – Роман, и Общинската 

избирателна комисия – Костенец. В тези писма е направено искане 

да бъде изпратена информация от Министерския съвет на ЦИК дали 

са изплатени описаните в тези писма възнаграждения. 

Тъй като до момента няма отговор от Министерския съвет по 

тези  конкретни  писма,  доколкото  разбирам,  няма  отговор  от 
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администрацията  на  Министерския  съвет  и  на  запитванията  по 

телефона какво се случва с изплащането на възнагражденията, ние 

взехме  протоколно  решение  да  се  организира  тази  среща.  Ще ви 

моля да решим какво да правим по-нататък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.  Ще  положа  усилия  да  организирам  тази  среща,  като  ви 

уведомя своевременно. Освен с главния секретар на Министерския 

съвет ми се струва, че и директорът на дирекция „Финанси” също 

трябва да присъства. Така че поканата, която ще отправя, ще бъде 

така. Колеги, предполагам, че ми делегирате и правото ако поискате 

поканата да бъде писмена, да я изпишем и да изпратим едно писмо 

при условията на последващо одобрение.

Колеги,  с  това  изчерпихме  тази  точка  от  дневния  ред. 

Продължаваме със следваща точка – доклади по писма. Заповядайте, 

госпожо Цанева.

Точка 6. Доклади по писма.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, 

докладвам  ви  към  вх.  №  ЦИК-07-2  относно  Тринадесетата 

европейска  конференция  на  централните  избирателни  комисии, 

която ще се проведе на 14 и 15 април. Припомням ви, че ние взехме 

протоколно  решение,  с  което  одобрихме  двама  членове  на 

Централната избирателна комисия да присъстват на конференцията. 

Доколкото  съм  информирана,  колегите  Сидерова  и  Сюлейман  са 

изявили готовност за участие в конференцията. Затова ви моля, ако 

имате други предложения, нека да приключим този въпрос, тъй като 

датата наближава.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Който е съгласен с така направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  
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Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,   Таня  

Цанева). 

Колеги,  аз  ще  помоля  да  бъде  подготвено  едно  писмо със 

стандартен  текст,  което  аз  и  госпожа  Солакова  да  подпишем,   с 

имената  на  колегите,  които  току-що  избрахме  с  протоколно 

решение.

Госпожа Солакова има думата.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  първо  да  ви 

докладвам,  че  са  потвърдени  бюлетините  от  всички  общински 

избирателни комисии, където ще има втори тур на 20 март. Само с 

Димово и Крумовград имаше малък технически проблем, но преди 

малко и Крумовград успяха да си потвърдят бюлетината за втория 

тур, така че всичко е наред.

В същото време за сведение ви докладвам, че сме получили 

информация за  подадени заявки за отпечатване на бюлетините от 

Брусарци, Мизия, Гърмен. Предполагам, че и от другите общини ще 

постъпи такава информация в Централната избирателна комисия.

Това е във връзка с втория тур на изборите за кмет на 20 март 

2016 г.

Колеги,  във  връзка  с  кръглата  маса  на  31  март  в  НДК по 

запитване от страна на Централната избирателна комисия знаете, че 

постъпи проект  на  договор  от  Националния дворец  на  културата. 

Докладвах  ви  го  за  сведение  на  предишното  заседание,  трябваше 

всички  да  го  погледнем,  ако  имаме  бележки.  Прегледаха  го 

юристите  и  счетоводството  на  Централната  избирателна  комисия. 

Във вътрешната мрежа е публикуван договор с бележки от главен 

юрисконсулт Николай Желязков.  Клаузите,  които той предлага  да 

отпаднат,  са  оцветени.  По принцип госпожа Манолова и  госпожа 

Жекова проведоха разговор със служители на Националния дворец 

на културата, те са потвърдили готовност да приемат предложения 

от страна на Централната избирателна комисия за отпадане на някои 

клаузи.  Знаете,  още на  предишното  заседание ви казах,  забелязах 
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клауза с гаранционен фонд, който трябва да се заплати, но според 

Николай Желязков тази клауза трябва да остане. Той само предлага 

да се добави със сегашната номерация чл. 24, при отказ от страна на 

изпълнителя да  изпълни задължението си по договора,  същият да 

върне гаранционния срок в двоен размер. 

Предложените  текстове  за  отпадане  касаят  задължения  на 

Централната  избирателна  комисия  като  страна  по  договора  да 

отговаря  за  всички  дейности  по  пропускателния  и  охранителния 

режим на залата, организацията по охрана, да представи проект за 

сценография  на  проявата,  да  уреди  отношенията  си  с  артисти, 

изпълнители и автори – явно е останало от техни типови договори. 

При непредставяне на план за охрана на мероприятията се дължи 

неустойка в размер на 500 лева.  Това са клаузите,  които Николай 

Желязков предлага да отпаднат от проекта на договор.

Ако нямате други бележки, с така направените предложения 

от администрацията  да одобрим принципно проекта на договор и да 

възложим изпращането му на Националния дворец на културата и да 

упълномощим председателя да го подпише за ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар  Томов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,   Йорданка  

Ганчева,  Таня Цанева). 

Колеги, в тази връзка малко по-късно и госпожа  Цанева ще 

има доклад. Аз искам още сега да ви информирам и при закриване 

на заседанието още веднъж ще повторя, че утре ще свикам работно 

заседание от 10,30 ч., като една от точките на това работно заседание 

ще бъде тази кръгла маса, за да можем да разпределим функциите 

помежду  си  и  на  администрацията  към  Централната  избирателна 
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комисия  с  оглед  своевременна  и  ефективна  подготовка  на 

предстоящата кръгла маса.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение приемно-

предавателни  протоколи  от  7  март.  За  Централната  избирателна 

комисия  госпожа  Манолова  е  подписала  приемно-предавателния 

протокол  за  получаване  на  бюлетините  от  „Информационно 

обслужване” на 29 февруари 2016 г.

Във  връзка  с  наше  писмо  от  7  януари  2015  г. до  главния 

секретар на Министерския съвет ние сме потвърдили наличие на 14 

броя  стелажи,  закупени  за  нуждите  на  Централната  избирателна 

комисия,  предоставени  за  ползване  от  администрацията  на 

Министерския  съвет преди  обособяването  на  Централната 

избирателна комисия като  юридическо лице. Сега сме получили от 

Министерския съвет по  електронната поща сканирана заповед от 2 

март 2016 г. на министър-председателя за прехвърляне безвъзмездно 

от  администрацията  на  Министерския  съвет  на  Централната 

избирателна  комисия  на  тези  стелажи,  движими  вещи  частна 

държавна собственост, с балансова стойност 1764 лева.

В тази връзка е постъпила докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация” госпожа Манолова, която се намира във 

вътрешната  мрежа.  Тя предлага  от  страна  на  администрацията  да 

бъдат  упълномощени  Силвия  Грозданова,  главен  счетоводител, 

Николай Желязков,  главен юрисконсулт,  и Стоян Русинов,  главен 

специалист-домакин да извършат всички действия по прехвърлянето 

и приемането на тези движими вещи частна държавна собственост 

при  спазване  на  изискванията  на  Закона  за  счетоводството  с 

подписване на всички необходими документи в тази връзка.

Предлагам  с  протоколно  решение  да  одобрим  това 

предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  И  само  за  сведение  да  докладвам 

постъпващите писма във връзка с изпълнението на задълженията от 

страна на кметовете на общини по т. 23 от наше Решение № 2901. Те 

се  отбелязват  в  обобщената  справка  и  тя  се  публикува  във 

вътрешната  мрежа,  ще  се  докладва  накрая  с  оглед  на  цялостна 

информация  за  всички  общини  относно  условия  за  работа  на 

общинските избирателни комисии.

Публикуват се и поканите за семинари. Просто искам да ви 

обърна  внимание  с  оглед  нашето  принципно  решение  всички 

желаещи да заявят участие, както и госпожа Манолова да може да 

прави предложения за колегите от администрацията.

За сведение ви го докладвам.

Колеги, във вътрешната мрежа е публикуван проект на писмо 

до председателя на Народното събрание, тъй като изтича срокът на 

споразумението на 31 март 2016 г. и с оглед обезпечаване на работа 

предложението  е  да  предложим  на  председателя  на  Народното 

събрание да се сключи допълнително споразумение и да се удължи 

срокът  за  временно  предоставяне  на  помещения  за  ползване  от 

Централната  избирателна  комисия  с  още  една  година.  И  както 

обикновено, да изразим готовност за провеждане на среща с оглед 

уточняване на крайния срок и самите помещения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  
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Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева).

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в моя папка от днешна дата има качена справка, озаглавена 

„Нови  и  частични  избори”,  касаеща  изборите,  проведени  в 

18 населени места на 13 март 2016 г. От тях десет имат избран кмет 

на първи тур, на останалите осем им предстои балотаж. Докладвам 

ви го за сведение и информативно в кои от населените места ще се 

проведе втори тур на 20 март 2016 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Може ли само 

да допълня и ще дам думата и на господин Чаушев по тази преписка. 

Колеги,  първи тур е  минал  спокойно,  в  Централната  избирателна 

комисия  не  са  постъпили  жалби,  които  да  наложат  свикване  на 

извънредно заседание на Централната избирателна комисия. Както 

госпожа  Грозева  каза,  при  десет  от  произведените  избори  има 

избран кмет, при осем ще се произвежда втори тур. Чухме и доклада 

на  госпожа  Солакова  във  връзка  с  подготовка  на  бюлетините  за 

втори тур и това, че всички общински избирателни комисии вече са 

ги потвърдили.

Заповядайте, господин Чаушев, по тази точка.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка въз основа на тази таблица 

предлагам  рубриката  „Важни  дати  и  срокове”  на  интернет 

страницата  да  я  премахнем  вече,  а  на  нейно  място  да  сложим 

„Частични и нови избори втори тур” с препратка към таблица, която 

посочва къде имаме нови и частични избори на втори тур.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
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Ивилина Алексиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева). 

Продължете, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря ви.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви за  сведение преписка,  пристигнала по  електронната 

поща, входирана с вх. № МИ-06-243 от 12 март 2016 г. от община 

Мизия,  която  ни  уведомява  относно  броя  на  избирателите  за 

провеждане  на  новия  избор  з  кмет  на  кметство  Софрониево  на 

13 март.  Малко  постфактум,  но  така  или  иначе,  не  сме  имали 

заседание.

Следващата  преписка,  която  искам  да  ви  докладвам,  е 

пристигнала също по електронната поща с вх. № МИ-15-243 от 12 

март 2016 г. Тя е от Общинската избирателна комисия – Златица, и 

касае  болната  тема,  а  именно  закъснели  и  неизплатени  към 

настоящия момент възнаграждения на ОИК – Златица, независимо 

че  са  одобрени  от  Централната  избирателна  комисия.  Както 

разбрахте,  след  провеждане  на  срещата  и  уточняване  с 

Министерския съвет и уточняване на сроковете ще качим съобщение 

от резултатите от проведената среща.

И още едно писмо, пристигнало на 13 март по електронната 

поща  с  вх.  №  МИ-15-383.  Докладвам  ви  го  също  за  сведение: 

„Здравейте! Моля решенията на Централната избирателна комисия 

по  отношение  исканията  за  изплащане  на  възнаграждения  за 

заседания  и  дежурства  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Белово, да бъдат предоставени и по електронната поща.” За пръв път 

получаваме такова искане от ОИК – Белово. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожо 

Грозева,  в  тази  връзка,  понеже  практиката  на  Централната 

избирателна комисия е да се изпращат по електронната поща, може 

би е добре да се провери дали случайно няма грешка в електронната 

поща, по която се изпраща, тоест дали са изпратени и получени тези 

справки,  които  дотук  сме  изпращали.  Това  се  вижда  от  нашата 

система.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Изключвам възможността Общинската 

избирателна  комисия  –  Белово,  да  не  може  да  си  влезе  в 

електронната поща. Ще проверя това нещо, но явно там има някакви 

конфликти, които не са ни известни на нас.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  бяха 

вашите доклади. Продължаваме със следващ докладчик – господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е с вх. № МИ-04-

02-11  от  29  февруари  2016  г.  писмо  от  Районно  управление  – 

Кърджали, към Областна дирекция на МВР – Кърджали. С писмото 

се иска информация кои условия от Изборния кодекс е  нарушило 

конкретно  лице-избирател  по  време  на  изборите,  произведени  на 

25 октомври 2015 г. за общински съветници и кметове в Република 

България.  Искането  е  във  връзка  с  изпратените  към  съответните 

районни  прокуратури  справки  и  писма  от  ГД  „ГРАО”  след 

извършената проверка за нарушения при гласуването.

В  тази  връзка  съм  изготвил  проект  на  отговор,  който  се 

намира  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка.  Предлагам  да 

изпратим  информация,  че  лицето  е  гласувало,  без  да  има 

избирателни права, тъй като видно от справката, която ни е дадена 

от ГД „ГРАО”, в случая лицето е гласувало, без да е включено в 

избирателен  списък  към  секция  по  настоящия  си  адрес  и 

следователно е следвало да гласува по постоянния си адрес, където е 

било включено в избирателния списък, като фактически не е имало 

право да избира общински съветници и кметове на територията на 

настоящия си адрес.

Към писмото изпращаме копие от съответната  страница от 

списъка  на  гласувалите  в  нарушение  на  правилата  на  Изборния 

кодекс  в  област  Кърджали,  писмото  на  ГД „ГРАО”,  към което  е 

приложен този списък, копие от страницата на избирателния списък 

в секцията, където лицето е допълнително вписано.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, мнения, 

въпроси? Който е съгласен с така предложеното, моля да гласува.
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Гласували  15ленове  на  ЦИК:  за  -  15Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова,  ария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  предлагам  да  ви  докладвам 

следващите  четири  писма  заедно.  Всички  те  са  от  Районна 

прокуратура –  Дупница,  всички  касая  нарушения,  установени  в 

резултат  на  проверката,  извършена  от  ГД  „ГРАО”  след 

произвеждане на изборите на 25 октомври за общински съветници и 

за кметове. И във всички писма се иска една и съща информация, а 

именно в какво точно се изразява нарушението на лицето, тъй като 

очевидно  изпратените  материали  със  съпроводителни  писма  от 

Централната избирателна комисия не са станали достатъчно ясни на 

колегите от Районната прокуратура.

Предлагам ви четири писма с идентично съдържание на вече 

докладвания отговор, като към различните писма в някои случаи има 

и  декларации,  подписвани  от  избирателите,  които  са  гласували  в 

отклонение от правилата на Изборния кодекс, съответно случаите, в 

които има такива декларации или други документи, представени от 

тези избиратели и послужили евентуално като някакво основание за 

дописването им в списъка, се прилагат към съответните писма. Ако 

предложите, мога да ги докладвам и писмо по писмо, но считам, че 

ще отнеме повече време.

За протокола бих искал да изчета входящите номера7 вх. № 

МИ-09-161 от 7 март 2016 г.; вх. № МИ-09-122 от 26 февруари 2016 

г.; вх. № МИ-09-159 от 7 март 2016 г.; вх. № МИ-09-160 от 7 март 

2016 г. Във всички тези случаи нарушението се изразява в това, че 

лицата  са  гласували  очевидно  по  настоящ адрес,  обаче  без  да  са 

направили искане да бъдат включени в този списък, съответно не са 

били и включени в списъка в секция по настоящия си адрес, поради 

което са гласували, без да имат право да гласуват по настоящия си 

адрес,  с изключение на един случай, в който лицето има настоящ 
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адрес извън Република България, е гласувало по този адрес, което 

пак  е  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  и  без  да  са  налице 

избирателни права.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с предложеното, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,  

Метин  Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Таня  

Цанева). 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със  следващ  докладчик в  зала  –  това  е  госпожа  Сидерова. 

Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  първо  ще  ви 

докладвам  писмо  от  директора  на  дирекция  „Човешки  ресурси  и 

ГРАО”, община „Тунджа”, госпожа Гьорина, която с писмо  с вх. № 

МИ-06-247 от 14 март 2016 г. ни е задала въпрос следва ли в списъка 

за  гласуване  с  подвижна  избирателна  кутия  да  бъдат  включвани 

лицата,  които  са  подали  заявление  за  гласуване  с  подвижна 

избирателна кутия след 7 март (което е пет дена преди изборния ден 

13 март), а именно до дата 14 март (което е пет дена преди втория 

тур на избора). Въпросът е свързан с приложението на чл. 37, ал. 2 

от Изборния кодекс.

Във вътрешната мрежа в моя папка има приложено писмо-

отговор.  Аз съм се базирала на наше Решение № 1551-МИ от 28 

август 2016 г. (знаете, колегата Златарева подготви всички решения, 

свързани с избирателните списъци). Според мен логиката на закона 

е,  че  такива  заявления  се  подават  до  датата  на  избора,  която  е 

определена в указа на Президент за насрочване на избор, а вторият 

тур  не  се  брои  като  изборен  ден  в  този  смисъл,  в  който  е 

разпоредбата на чл. 37. Писала съм петдневния срок, предвиден в чл. 

37, ал. 2 от ИК се отчита от датата на избора, посочена в указа на 
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Президента за насрочване на нов избор. В конкретния случай, тъй 

като там изборът е нов, лицата,  подали заявление за  гласуване са 

подвижна  избирателна  кутия  след  7  март,  не  могат  да  бъдат 

включвани в избирателния списък на тази секция, която се обслужва 

от подвижна избирателна кутия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължете, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Имам  да  ви  докладвам  три  писма, 

свързани с гласуване в нарушение на Изборния кодекс. Едното е до 

Софийска  районна  прокуратура  за  гласувалите  в  нарушение  на 

Изборния кодекс на втория тур на изборите за общински съветници 

и кметове. В това писмо е включен сигнал по отношение на 59 лица, 

на първия тур бяха 337. Второто писмо е до Районна прокуратура – 

Исперих.  Сигналът  ни  е  по  отношение  на  три  лица,  които  са 

гласували в нарушение на Изборния кодекс. И третото писмо е до 

Районна  прокуратура  –  Кубрат,  касае  едно  лице,  гласувало  в 

нарушение на Изборния кодекс.

Всички тези писма са комплектувани по установения ред с 

писмото  и  списъците  към  ГД  „ГРАО”  и  с  извлечението  от 

избирателния  списък,  в  който  се  вижда,  че  лицето  е  вписано. 

Повечето  от  тези  лица,  знаете,  са  дописвани  в  избирателните 

списъци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам, така че който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,   Метин  

Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Таня Цанева). 

Продължете, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: За сведение искам да ви докладвам, 

макар че ми е много неприятно, едно писмо, получено от член на 

Общинската избирателна комисия – Костенец,  на когото два пъти 

вече  отговаряме,  че  сме  придвижили  процедурата.  За  съжаление 

членът на комисията си е позволил и да ни обижда и да ни обяснява, 

че  ние  спим  и  не  работим,  затова  не  сме  му  придвижили 

възнаграждението. Затова оставям писмото за сведение. А ние сме 

предприели всички мерки своевременно с постъпване на искането от 

ОИК  –  Костенец,  сме  утвърдили  възнагражденията,  веднага  сме 

изпратили  и  до  Общинската  избирателна  комисия,  и  до 

администрацията на Министерския съвет съответните писма. След 

постъпване на сигнала отново своевременно сме реагирали по същия 

този път. И освен това, господинът очевидно не ходи на работа или 

поне не  си прави труда да  провери  какво е  влязло  в  съответната 

общинска  избирателна  комисия,  за  да  си  позволи  да  обижда 

Централната  избирателна комисия.  Затова го оставям за сведение. 

Изчакваме от  администрацията на Министерския съвет отговор на 

коя дата как са преведени парите за възнагражденията.

Следващият ми доклад, колеги, вече на две  заседания поред 

ви  насочвам  вниманието  и  мисля,  че  е  време  да  приемем 

предложения от мен проект за писмо до председателя на Народното 

събрание  във  връзка  с  решението  от  25  февруари по 

административно  дело №  1893/2016  г. на  Върховния 

административен съд, с което прогласиха нищожност на Решение № 

642 от 2014 г.,  с което сме определили формата и структурирания 

електронен  вид  на  подписките  в  подкрепа  на  референдуми  – 
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национални и местни, както и на граждански инициативи, тоест на 

всички подписки, които се изготвят по реда на  Закона за прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление.

С писмо вх.  № НР-04-03-1  от  2  февруари господин Гетов, 

главен директор на ГД „ГРАО” в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството се обърна към нас с тревога, с която 

съобщава,  че  е  трудна  и  много  дълга  във  времето  проверката  на 

подписките с оглед на това, че не съответстват подписките както се 

подават на структурирания вид, в който се намира информацията в 

ГД „ГРАО”. Поради което съм си позволила да съобщя тези факти 

на  Народното  събрание  –  обявяването  на  нищожност  на  нашето 

решение, тъй като Върховният административен съд прие, че това е 

действие,  което е извън нашите правомощия според тях,  тъй като 

сме  нямали  право  да  прилагаме  закон  по  аналогия,  макар  че 

препращането с изрична норма на закон за мен не е аналогия, а е 

задължително препращане и нормите стават норми и по отношение 

на закона, в който се намира препращането. Но ние сме длъжни да 

сигнализираме Народното събрание.

Първата  страница  е  обяснение  на  историята.  На  втора 

страница  съм  написала,  че  предвид  позицията  на  ВАС  относно 

правомощията на ЦИК, които според него се простират само след 

вземане  на  решение  за  насрочване  на  референдума,  възниква 

необходимост за изготвяне на акт от рода на  Решение № 642 от 5 

август 2014 г. на ЦИК.

Следващият  абзац:  ЦИК  счита,  че  за  избягване  на  такива 

недоразумения  в  бъдеще  е  необходима  де  леге  ференда 

законодателна промяна в  Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление и в Изборния кодекс в 

посока  подробно  разписване  на  правомощията  на  ЦИК  по 

провеждане на референдумите.

Мисля, че това е едно становище, което ще внесе яснота и в 

нашата работа, и в органите, които функционират. В него с нищо не 
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си превишаваме правомощията, но все пак набелязваме едно такова 

смущение.

Това е по отношение на писмото. И аз затова исках на два 

пъти да го прочетете – именно заради тези насочващи два абзаца. 

Иначе историята е ясна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да се запознаете.  Имате ли коментари, предложения? Заповядайте, 

господин Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: В писмото ние казваме, че правомощията на 

ЦИК се простират само след вземане на решение за насрочване на 

референдума.  Но си спомням,  че  в решението на съда по делото, 

съдът в мотивите казва,  че въобще ЦИК не може да взема такова 

решение по отношение на референдумите,  да определя формата и 

структурирания вид на подписките. Отделно от това спрямо датата 

като един вододел преди насрочването или след това, тъй като съдът 

казва, че по отношение на изборите има норма в Изборния кодекс, в 

която  се  казва,  че  Централната  избирателна  комисия  определя 

структурирания вид на списъците. И в тази връзка прави паралел, че 

за  референдумите  Централната  избирателна  комисия  не  е 

компетентна. Тоест тук може да се направи изводът, че не е налице 

компетентност  не  само  времево  спрямо  датата  на  избора,  а  не  е 

налице и компетентност по степен въобще като орган, който може да 

вземе решение по тези въпроси.

В този смисъл предлагам,  ако е  необходимо,  да погледнем 

решението,  но  съм  сигурен,  че  е  тъй,  да  кажем  не  само  че 

правомощията  на  ЦИК се  простират  след  вземане  на  решение  за 

насрочване на референдума, а че и Върховният административен съд 

разсъждава относно компетентността на ЦИК като цяло за вземане 

на решения по тези въпроси. Защото в един момент да не стане тъй, 

че ние ще вземем решение, когато има решение за насрочване на 

датата на референдум, и пак това решение да бъде атакувано и да се 

каже: Изборният кодекс никъде не препраща за референдумите по 

отношение на структурирания вид на подписките.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колега 

Матева, заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  искам  да  направя  реплика  по 

отношение  казаното  от  колегата  Цачев.  Защото  всъщност  не 

Изборният  кодекс,  а  Законът  за  пряко  участие  на  гражданите  в 

държавната  власт  и  местното  самоуправление  препраща  към 

разпоредбите  на  Изборния  кодекс.  И  той  казва,  че  Централната 

избирателна  комисия  е  Централна  избирателна  комисия  по 

провеждане на референдуми, когато има насрочени.

Смятам, че така написано писмото, достатъчно подсказва на 

Народното  събрание,  че  има  някакъв  проблем  и  всъщност 

Народното събрание е органът, който трябва да вземе решение дали 

в  Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 

местното  самоуправление,  дали  в  Изборния  кодекс  да  предвиди 

повече  правомощия  на  Централната  избирателна  комисия  –  и 

времево, и като орган на изпълнение на разпоредбите на Изборния 

кодекс, и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление.  Още повече,  ние им изпращаме и 

копие от нашето решение и от решението на Върховния административен 

съд  и  считам,  че  не  е  необходимо  повече  от  това  да  им  показваме  и 

указваме какво да направят, за да вземат изискващите се от тях решения, 

за да могат да се прилагат и нормите на Изборния кодекс. Въпреки че, пак 

ще кажа, законът препраща към Изборния кодекс и считам, че неправилно 

съдът преценява в случая, че не сме компетентни. Но това е мое частно 

мнение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Госпожа 

Сидерова искаше думата. Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Моето  мнение  по  същество  се 

покрива  с  това.  Аз  затова  съм  написала  тази  формула,  защото, 

господин Цачев, не мога да се съглася с нещо, което е невярно от 

правна гледна точка. Но как ще го напишем тук? И затова даваме 

тази  според  мен  много  изчистена  формула  –  да  подскажем  на 

Народното събрание: ти, като нямаш компетентността преди, значи 
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всичко,  което  се  върши  преди  датата  на  указа,  не  е  в  твоята 

компетентност. А подписките са преди датата на указа, значи съдът 

е казал: не са в твоята компетентност. Мисля, че съм се съобразила с 

решението на Върховния административен съд, защото съм длъжна, 

с  много  по-кратък  израз  и  за  мен  той  е  съвсем  достатъчен.  И 

прилагайки тези норми, там има достатъчно подготвени юристи във 

всички парламентарни групи и то хора, които са опитни и в избори, 

и в преките форми за участие на  гражданите в държавната власт и 

местното  самоуправление.  Поради тази  причина  съвсем кратичко, 

няма защо да им преразказваме, те ще прочетат мотивите на съда, ще 

видят нашите мотиви и ще разберат за какво става дума.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  имам  отношение  по  пасажа 

„Централната избирателна комисия счита, че за избягване на такива 

недоразумения…” По-скоро аз считам, че това е празнота в закона, 

защото  Върховният  административен  съд  приема,  че  ние  не  сме 

компетентни,  а  в  специалния  закон  също  няма  орган,  който  да 

изготви  структурирания  електронен  вид.  По-скоро  считам,  че 

Централната  избирателна  комисия  счита,  че  е  налице  празнота  в 

закона  и  с  оглед  това  тя  да  се  преодолее,  е  необходима 

законодателна промяна. Някак си „недоразумение” не ми звучи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Други?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нямам  нищо  против,  ако  колегата 

Бойкинова  се  съгласи  да  заместим  думата  „недоразумение”  с 

„несъответствие” и думичката „него” в първия абзац да се замени с 

думичката „съда”.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Имах  предвид  следното  нещо.  Не  съм 

против писмото, не съм против, че § 2 от Закона за прякото участие 

на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление 

препраща  към  Изборния  кодекс.  Така  е.  Но  като  казвам  „а”,  да 

кажем и „б”. Ние ги подсещаме, има добри юристи и т.н. и т.н. Но 

като сме видели и казваме едното, да кажем и другото. И двете неща 
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са много важни.  Едното е  по принцип, въобще,  другото е  спрямо 

времето. Просто можем с едно изречение, ако не в това изречение, 

да  кажем:  Освен  горното,  Върховният  административен  съд  в 

мотивите  си  излага  съображения  за  това,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  е  компетентна  като  орган  да  определя, 

независимо  в  кой  момент,  структурирания  електронен  вид  на 

подписките при произвеждане на референдум. Нещо в този смисъл. 

Това имах предвид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  посочим  в  първия 

абзац  на  стр.  2,  че  позицията  на  ВАС  е  не  само  относно 

правомощията на ЦИК, които според съда се простират само след 

вземане на решението за насрочване на референдума и не включват 

такива относно определяне формата и структурирания електронен 

вид на подписките. И нататък изречението да продължи.

Колеги, не виждам възражения. Подлагам на гласуване така 

предложения ни проект на писмо ведно с  допълнението в първия 

абзац на стр. 2 и с промяната в последния абзац на страница 2.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Налага се Групата по методическите 

указания да се събере, за да си разпределим функциите по промяна 

на методическите указания за местни референдуми и да използваме 

утрешното  работно  заседание като  работна среща,  а  след това  да 

продължим работа. Това е предложението ми.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Мисля, че нашето работно заседание утре ще бъде кратко 
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и веднага след това може да продължи и работата на тази група с 

всички, които желаят да участват.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

господин Баханов. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение.  С  вх.  № МИ-06-242 от 12 март 2016 г.  до Централната 

избирателна комисия е изпратена като прикачен файл таблица с броя 

избиратели  за  нов  избор  за  кмет  на  кметство  Долна  Крушица, 

община Петрич, област Благоевград. Това – за сведение.

От община Бобошево с вх. № МИ-06-237 от 12 март 2016 г. в 

ЦИК се е получило писмо от кмета на община Бобошево, подписано 

и подпечатано, относно изпълнение на т. 23 от Решение № 2901-МИ 

от  5  ноември  2015  г.  на  ЦИК.  Уведомява  ни,  че  за  работата  и 

дейността  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Бобошево,  за 

времето на мандата й са осигурени помещения, компютър, телефон, 

канцеларски материали, каса за съхраняване на документи и печат 

на комисията. Създадени са условия за нормално функциониране на 

интернет страницата на комисията. Това – също за сведение.

Уважаеми колеги, от Районна прокуратура – Девня, с вх. № 

МИ-09-168 от 10 март 2016 г. е пристигнало копие до Централната 

избирателна  комисия,  иначе  е  до  Районна  прокуратура  –  гр. 

Провадия.  Приложено  изпращат  им  пет  броя  допълнителни 

страници към основния избирателен списък за изброените пет лица. 

За всяко в допълнителната страница е отбелязано, че са гласували на 

територията  на  община  Дългопол.  Явно  колегите  от  Районна 

прокуратура – Девня, ни информират, че са препратили такова на 

Районна прокуратура – Провадия. Също – за сведение.

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-162 от 9 март 

2016 г. от рей – Пещера. Приложено изпращат ни постановление за 

обединяване на преписка  № 253/2016 г. на Районна прокуратура – 

Пещера,  към  преписка  №  294/2016  г.  Описани  са  мотиви  за 

обединяване на тези две преписка, касаят едни и същи лица за едни 

и същи престъпления. И това предлагам да бъде за сведение.
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Уважаеми  колеги,  постъпили  са  две  писма  в  Централната 

избирателна комисия – с вх. № МИ-09-165 от 9 март и вх. № МИ-09-

166 от 9 март 2016 г. от Районна прокуратура – гр. Велики Преслав. 

Съдържанието на двете писма е едно и също, така че има подготвен 

отговор  с  колегата  Сидерова.  Пише,  че  в  приложение  на  т.  5  на 

писмото  сме  описали,  че  по  отношение  на  тези  две  лица  са 

приложени  извадки  от  основния  избирателен  списък  и 

допълнителната страница на избирателния списък в община Велики 

Преслав.  При  преглед  на  материалите  обаче  са  установили,  че 

единствено има наличие на допълнителна страница на избирателния 

списък и молят да ни изпратят сочената от нас извадка от основния 

избирателен списък.

Писмото ми е следното: „Съгласно протоколно решение от 15 

март ви уведомяваме,  че с наше писмо МИ-09-65 от 17 февруари 

2016  г.  погрешно  сме  посочили,  че  ви  изпращаме  извадки  от 

основния  избирателен  списък  за  цитираните  в  писмото  секции  и 

лица.  С  такива  извадки  Централната  избирателна  комисия  не 

разполага. Посочените в писмото лица са гласували само веднъж, но 

в нарушение на нормите на Изборния кодекс, както е посочено и в 

писмото на „ГРАО” и приложения към него списък, извлечение от 

който сте получили.

Това  е  предложението  ми  за  отговор  на  тези  две  писма. 

Съгласувано  е  с  колегата  Сидерова,  тъй  като  тя  е  изпращала 

първоначалните писма и каза,  че просто погрешно е посочено,  че 

сме изпратили основния списък, а не както наистина сме изпратили 

допълнителната страница към основния избирателен списък. 

Моля да подложите на гласуване този текст на писмо.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги,  имате 

ли възражения, питания?

Който е съгласен с предложения текст от колегата Баханов, 

моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  подготвил  съм пет 

отговора  на  писма  до  Районно  управление –  Крумовград.  Ще  ви 

прочета само едното от исканията, другите са идентични. Във връзка 

с  извършваща  се  проверка  искат  да  им  отговорим  писмено  с 

информация относно в  коя секция е  упражнило избирателното си 

право конкретно лице по време на изборите за общински съветници 

и кметове;  да се установят членовете на  секционната избирателна 

комисия –  три  имена,  ЕГН и по  възможност  телефонен номер  за 

връзка  с  тях;  да  се  предостави  оригинален  допълнителен 

избирателен списък на изборната секция, в която е гласувало лицето; 

и нарушени ли са разпоредбите на чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс 

при упражняването на право на конкретното лице.

 Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка днес 

има подготвени отговори. Само за един ще коригирам един абзац от 

отговора. Моля да погледнете отговорите и ако сте съгласни, да ги 

гласуваме.  Тъй  като  за  пръв  път  изпращаме  такива  отговори  до 

съответно районно управление на МВР, след като колегата Сидерова 

изпрати до всички районни прокуратури, които са препратили тази 

информация  към  съответните  РПУ-та,  отново  обаче  въпреки 

подробното  писмо,  подробните  указания  кое  какво  значи,  отново 

искат от нас информация. За съжаление! Въпреки че сме изпратили 

първоначално списъците, пак отговаряме, че е гласувало в еди-коя 

си  секция  конкретното  лице,  без  да  има  право  на  глас,  тъй  като 

настоящият му адрес е в Република Турция, извън територията на 

Република България. Това е последната графа, която подробно сме 

описали  в  нашето  писмо до  всички  районни прокуратури,  пак  го 

подчертавам.  Тоест  приложили  сме  писмото  на  ГД  „ГРАО”  до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия,  в  което 

подробно е описано коя графа какво означава и това писмо заедно с 

нашето  за  конкретните  лица,  които  са  подсъдни  на  съответната 
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прокуратура,  сме  го  препратили  към  съответната  районна 

прокуратура,  а  те  към  съответните  районни  управления  на  МВР. 

Прилагаме и заверено копие от списъка на гласувалите в нарушение, 

пак  им  прилагаме  писмото  на  ГД  „ГРАО”  и  допълнителния 

избирателен  списък  на  конкретната  секция,  тъй  като  всички  тези 

лица са дописвани под чертата.

Казваме им само, че изборните книжа и материали относно 

съставите и членовете на секциите да изискат от общ общинската 

администрация – Крумовград, където те се съхраняват. При нас няма 

такива данни.

Входящите  номера  са:  вх.  № МИ-04-02-14  от  28  февруари 

2016 г.; вх. № МИ-04-02-12 от 29 февруари 2016 г.; вх. № МИ-04-02-

16 от 29 февруари 2016 г.; вх. № МИ-04-02-13 от 23 февруари 2016 г.

Тези  лица  имат  настоящ  адрес  по  това,  което  ни  е 

представено  от  ГД  „ГРАО”,  извън  територията  на  Република 

България.

Госпожо  председател,  можете  да  подложите  на  гласуване 

тези четири писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов. Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 15 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,  Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева). 

Продължете, колега.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, писмото, което казах, 

че се различава от останалите четири, които гласувахме току-що, е с 

вх. № МИ-04-02-15 от 29 февруари 2016 г. и касае едно лице, което 

според списъка, който ни е представен от „ГРАО”, не е с адрес извън 

територията  на  Република  България,  а  е  в  графа,  която  според 

разшифровката  на  „ГРАО”  означава:  отпечатано  е  „да”,  когато 

лицата са гласували в секция, различна от постоянния им адрес или 
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от настоящия им адрес, когато имат подадено искане за гласуване по 

настоящ адрес.  Това нещо аз  го  разбирам,  че  са  гласували не  по 

постоянен, не и по настоящ адрес, въпреки че са подали искане за 

гласуване по настоящ адрес, а в друга секция, различна и от тази по 

постоянен,  и  от  тази  по  настоящ  адрес.  Затова  отговорът  ми  по 

отношение  на  лицето  е  малко  различен  и  моля  да  видите  дали 

формулировката на този отговор трябва да бъде променена.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  редакцията, 

която направихме в оперативен порядък,  а  именно допълнение за 

включване  в  списъка,  който  е  съгласен  с  този  отговор,  моля  да 

гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Иванка Грозева,  Цветозар  

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

Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева);  

против – 1 (Ерхан Чаушев).

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-02-19 

от 9 март  2016 г. от  Районно управление на МВР – Кърджали, ни 

питат: според ИК посочете условията,  нарушени от конкретно лице; 

защо същата не е имала право да гласува на изборите, проведени на 

25 октомври 2015 г. 

След проверка и от Стоян Русинов, и от колегата  Сидерова, 

понеже списъците от ГД „ГРАО” са при нея, съм подготвил отговор, 

че същата е гласувала в изборите за общински съветници и кметове, 

произведени на 25 октомври 2015 г., без да има право да гласува и в 

нарушение на разпоредбата на чл. 396, тъй като е гласувала в секция, 

както приехме в предходното. Обаче тук има една отметка за лицето, 

както  каза  колегата  Цачев,  тук  поне  са  се  съобразили  с  нашите 

указания и са написали дали е гласувал за МИ и ОИ (член на СИК). 

Отговорът е същият – че лицето не е било включено нито в списъка 
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по  настоящ,  нито  по  постоянен  адрес,  затова  е  гласувало  в 

нарушение на изборните правила.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,  

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

против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик –  госпожа 

Нейкова. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо с  вх.  № МИ-00-17 от  11 март 2016 г.  Докладвам ви го  за 

сведение, това е оригиналът на писмото от Национална агенция за 

приходите,  което  бяхме  получили  във  връзка  с  изплащане  на 

възнагражденията  за  заседания  и  дежурства  на  членовете  на 

общински избирателни комисии.

С  вх.  №  МИ-15-138  от  12  март  2016  г.  сме  получили, 

наречено  е  жалба,  от  Георги  Любенов  Руменов,  с  която  ни 

уведомява,  че  със  сигнал  от  19  януари  е  уведомил  Общинската 

избирателна комисия – Съединение, за закононарушение, извършено 

от  настоящия  кмет  на  общината,  а  именно  че  не  е  спазена 

разпоредбата  на  чл.  41  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната  администрация  във  връзка  с  прекратяване  на  търговска 

дейност.  По  този  случай  имахме  и  предходни  сигнали  до 

Централната  избирателна  комисия,  че  не  трябва  да  участва  в 

гласуването  при  разглеждането  на  този  сигнал  председателят  или 

секретарят,  не  си  спомням  точно,  на  Общинската  избирателна 

комисия и ние сме отговорили, че не е налице несъвместимост.

В конкретната така наречена жалба господин Руменов казва, 

че  ни  сигнализира  с  настоящата  жалба  за  бавност,  тъй  като  към 
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настоящия  момент  Общинската  избирателна  комисия  не  се  е 

произнесла по неговия сигнал.

Аз  извърших  проверка  в  страницата  на  Общинската 

избирателна комисия – Съединение, както и в преписките относно 

искания за изплащане на възнаграждения от тази ОИК, където си 

спомних, че бяха приложени материали във връзка с разглеждане на 

този сигнал, за който става дума, че е отправен до тях, и са били 

взимани  решения  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Съединения, а именно сигналът, за който той говори, е разгледан на 

заседание на 20 януари от Общинската избирателна комисия. Мисля, 

че  те  бяха  дали  указания  на  кмета,  че  има  право  да  направи 

възражение срещу това писма. Решението е с № 198 от 20 януари. 

Също така с решение № 199 от 21 януари Общинската избирателна 

комисия е взела решение да бъде подадено искане до Агенция по 

вписванията относно предоставяне на официална актуална справка 

за вписани обстоятелства по партидата на едноличния търговец, за 

постъпили  заявления  за  промяна  или  прекратяване  на  същия.  Да 

бъде  подадено  искане  за  предоставяне  на  писмена  справка  от 

председателя  на  Общински  съвет  –  Съединение,  за  подадено 

уведомление от кмета на общината, както и да се изиска справка от 

НАП – Пловдив, за подадени уведомления.

Тоест  колегите  от  Общинската  избирателна  комисия  са 

предприели  действия  по  събиране  на  информация,  която  им  е 

необходима, за да се произнесат по подадения до тях сигнал.

Вчера разговарях с председателя на Общинската избирателна 

комисия, която ме уведоми, че във връзка с този случай има подаден 

сигнал и до прокуратурата и заради това към момента те нямат и 

произнасяне  по  сигнала,  тъй  като  събират  още  информация. 

Доколкото разбрах.

В тази връзка  ви предлагам по повод постъпилата  при нас 

жалба, защото ние няма как да я разгледаме по същество в този вид, 

за  мен  тя  няма  характера  на  жалба,  а  по-скоро  на  сигнал,  съм 

подготвила  едно  писмо  до  Общинската  избирателна  комисия  – 
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Съединение,  че  във  връзка  с  жалба  от  Георги  Любенов  Руменов 

относно подаден в ОИК сигнал молим незабавно да изпратят в ЦИК 

информация  относно  предприетите  действия  по  повод  сигнала  и 

след постановяване на ваше Решение № 198 и № 199, за да имаме 

пълната информация как се развива преписката по този сигнал пред 

Общинската избирателна комисия и да можем ние да преценим дали 

трябва  да  се  произнасяме  с  решение  и  дали  въобще  е  налице 

забавяне от страна на колегите от Общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен да се изпрати това писмо до Общинската 

избирателна комисия – Съединение, с копие до господин Руменов, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № към ЦИК-07-4 от 14 

март 2016 г. е качен текст във вътрешната мрежа на английски и в 

превод, това е писмо от госпожа Боднър, с което ни благодари за 

изпратения материал, който подготвяхме във връзка с 25-годишния 

юбилей на асоциацията. Уведомява ни също, че ще ни информират 

веднага,  след  като  получат  материала  обратно  от  редакторите,  на 

които е предоставен. За ваша информация текстът, който е изпратен 

на асоциацията (виждате го в днешно заседание),  консолидирания 

вариант от всички теми.  Материалът е на български,  английски и 

руски език. Докладвам ви го за сведение.

И последното ми писмо, което е с вх. № МИ-00-43 от 11 март 

2016 г. Получили сме отговор от „Информационно обслужване” във 

връзка  с  писмо  с  вх.  № ЦИК-11-4  от  9  март  2016  г.  от  госпожа 
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Желева,  която се интересуваше как може да  направи справка във 

връзка с използване на личните й данни в списъците в подкрепа на 

участието  на  партии и  коалиции за  участие  в  избори.  Ние  бяхме 

приели  с  протоколно  решение  да  запитаме  „Информационно 

обслужване”  каква  е  техническата  възможност  към  настоящия 

момент да се извърши такава справка и отговорът и е, че във връзка 

с това писмо на 11 март госпожа Желева е отправила запитване с 

искане  за  помощ  за  активиране  на  достъпа  с  персонален 

идентификационен код и на същата дата е върната информация за 

активирането на кода. Така че писмото, което можем да изпратим 

към  момента  и  което  ви  предлагам  в  моята  папка,  е  всъщност 

отговорът  на  „Информационно  обслужване”,  че  тя  разполага  с 

необходимите  указания  как  да  използва  персоналния 

идентификационен  код  за  извършване  на  справката,  която  я 

интересува.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари по този отговор? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева).

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с  вх.  №  МИ-06-234  от  11  март  2016  г.,  изпратено  от  общинска 

администрация – Гърмен, област Благоевград. С писмо, подписано 

от кмета на община Гърмен, ни уведомяват, че в помещението, което 

е  определено да се  съхраняват  бюлетините и изборните книжа от 

частичния избор за кмет на с. Крушево и новия избор за кмет на с. 

Хвостяне  на  13  март  2016  г.,  се  намира  на  партера  на  общинска 
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администрация – Гърмен, до стаята на дежурните и същото има СОТ 

и видеокамера за наблюдение. Това – за сведение на ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, в края на м. февруари на последното заседание ви запознах с 

едно писмо от „Информационно обслужване” във връзка с искане за 

възстановяване на внесени суми по гаранции от договор, който сме 

сключили през 2012 г. и който изтече в края на миналата година, по-

точно, на 25 октомври, когато бяха изборите. Но се оказа, че сумите, 

които са били внесени като гаранция, първо, за участието в конкурса 

и второ, след като са спечелили конкурса, съответно едната сума от 

1000 лева, другата сума е от 10 хил. лева, са преведени по сметка на 

администрацията на Министерския съвет, тъй като през 2012 г. ние 

бяхме обслужвани счетоводно от администрацията на Министерския 

съвет От направената справка в нашето счетоводство тези суми не са 

ни преведени при прехвърлянето на материалите и другите неща. 

Затова се разбрахме, че трябва да се обърнем към администрацията 

на  Министерския  съвет.  Аз  помолих  Красимира  Манолова  да 

направи една справка дали има все пак такива суми преведени или 

няма. Главната счетоводителка е предоставила протокол № 184 от 24 

март  2015  г.,  това  беше  след  изборите  в  Сърница,  това  бяха 

последните  нови  избори,  включително  и  частичните  бяха 

приключили преди това, и тогава Централната избирателна комисия 

е  взела  протоколно  решение,  че  приемаме  всички  дейности  на 

„Информационно  обслужване”  без  възражения,  така  че  не  е 

необходимо ново решение на Централната избирателна комисия.

Госпожа Манолова подготви едно писмо до администрацията 

на Министерския съвет, то е съвсем кратко, ще ви го прочета, тъй 

като не е качено във вътрешната мрежа:

„Уважаеми  господин  Данов,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило искане с вх. № МИ-09-33 от 29 февруари 2016 
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г.  за  освобождаване  на  парични  гаранции,  предоставени  от 

„Информационно обслужване” АД във връзка с участие в конкурс за 

компютърна  обработка  на  резултатите  от  гласуването  в  нови  и 

частични избори до 23 октомври 2014 г.  (на 23 октомври 2014 г. 

изтича  срокът  за  частичните  избори)  и  подписан  впоследствие 

договор  №  МС-412104  от  2012  г.  Видно  от  приложените  към 

искането  копия  на  банкови  документи,  сумите  са  внесени  по 

банковата сметка на администрацията на Министерския съвет. ЦИК 

е приела окончателно изпълнение на договора с протоколно решение 

от 24 март 2015 г. Молим за вашето съдействие за възстановяване на 

сумите по внесените парични гаранции по посочената в искането на 

вносителя банкова сметка.

И прилагаме копие от всички документи на „Информационно 

обслужване”.

Предлагам ви да изпратим това писмо до администрацията на 

Министерския съвет с всички копия от документите – писмото на 

„Информационно обслужване”,  банковите  нареждания,  с  които  са 

били преведени гаранциите, и протокол № 184 от 24 март, с който 

сме  приели  окончателно  изпълнението,  за  да  се  произнесе 

администрацията  на  Министерския  съвет  за  начина,  по  който  ще 

трябва  да  бъде  приключен  договорът.  Самият  договор,  ако  си 

спомняте,  ви  казах,  че  той  е  бил  в  2012  г.  тристранен,  като 

администрацията на Министерския съвет е била страна, но когато 

ние  се  отделихме  с  наше  счетоводство,  Министерският  съвет 

изпрати  едно  писмо,  че  ни  упълномощава  със  своите  права  и 

задължения  да  бъдат  изпълнявани  от  Централната  избирателна 

комисия.  Но  упълномощаването  не  означава,  че  са  ни  превели 

сумите  от  гаранцията,  затова  предлагам  да  упълномощим 

председателя  и  секретаря  да  подпишат  това  писмо  и  да  бъде 

изпратено на Министерския съвет. Друга позиция нямаме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте подробния 

доклад на колегата Христов. Той е за изпращане на едно писмо до 

администрацията на Министерския съвет с искане за освобождаване 
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на гаранцията по договора с „Информационно обслужване”, който 

той цитира.

Колеги,  който е съгласен да изпратим това писмо, моля да 

гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

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

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги,  гласувах  „против”,  тъй  като 

текстът  на  писмото  не  е  качен  във  вътрешната  мрежа,  каквото 

протоколно решение няколко пъти сме вземали, и не можах да се 

запозная с него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. Продължете, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам да ви информирам, че 

по имейла с вх. № ЦИК-11-2 от 8 март сме получили едно писмо от 

два  реда,  подписано  от  Адриан  Йорданов  Христов.  Той  пише: 

„Здравейте! Без мое знание и позволение името ми е използвано в 

списък за регистрация на българска неправителствена организация 

за  участие  в  изборите.  Вече  се  свързах  с  тях  и  името  ми  беше 

премахнато. Моля да бъде премахнато и от страницата на ЦИК.”

Аз ви предлагам да изготвя едно писмо до този господин, тъй 

като  неправителствените  организации  подават  заявление  до 

Централната  избирателна  комисия.  Става  въпрос  за  наблюдатели, 

той не го е записал, но аз проверих, организацията е регистрирана с 

наше  Решение  №  2488-НС  от  2013  г.  Аз  не  знам  как  са  го 

премахнали  от  БСЧИ,  защото  те  може  да  са  казали,  че  са  го 

задраскали,  но  при  нас  премахване  на  базата  на  едно  искане  по 

имейла не може да стане, би трябвало самата организация, която го е 
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предложила, тя да поиска премахването. А от нея нямаме официално 

писмо.

Има два  варианта  –  единият  вариант  е  да  му  кажем да  се 

обърне  към  Комисията  за  защита  на  личните  данни.  Но  ние  не 

можем да променяме решение от 2013 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова, по този повод.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  отговорим  на  лицето,  че 

решението  е  взето  от  вече  недействаща  Централна  избирателна 

комисия, от предшестващата Централна избирателна комисия и не 

можем да поправяме влезли в сила решения. Ако постъпи искане от 

организацията, тогава ще разсъждаваме, но това няма защо да му го 

пишем,  защото  неговите  функции  са  изтекли  с  произвеждане  на 

изборите  през  2014  г.  за  Народно  събрание  съгласно  сега 

действащия кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединихме се в 

своето становище. Господин Христов ще напише отговор, който ще 

гласуваме  на  следващото  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия.

Колеги,  продължаваме  с  точка  „Разни”.  Отново  господин 

Христов е първи докладчик.

Точка 7. Разни.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, преди три седмици, в средата 

на м. февруари ви запознах и тогава взехме протоколно решение да 

поканим  господин  Енчо  Иванов  от  Общинската  избирателна 

комисия в Стара Загора в рамките на един месец. Тъй като бяхме 

заети с новите и частичните избори, аз ви предлагам, говорил съм и 

с него, за 23 март да направим едно работно заседание, в което да го 

поканим  в  Централната  избирателна  комисия  да  направи 

презентация на нещата, които ни беше изпратил. Предложението ми 

е да бъде от 11 ч.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във  връзка  с 

други  въпроси  от  оперативен  порядък,  свързани  с  датите  през 

следващата  седмица,  ви  моля  да  отложим  този  въпрос  за 

доуточняване и да го решим в следващото заседание, в четвъртък.

Госпожа Цанева има думата.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моята 

папка ви предлагам програма за кръглата маса, която днес получих. 

Тоест това е програма към днешния ден, която ни е изпратена от 

Обществения съвет. Предлагам ви да се запознаете с нея. Госпожа 

Алексиева вече ни уведоми, че утре ще обсъждаме кръглата маса, но 

аз въпреки всичко искам да ви помоля да мислим и да се обединим 

около програмата. Моето предложение е дори за една работна група 

ад хок за кръглата маса. Още повече, колегата Томов вече си е тук, 

той е ръководител на тази работна група. Да утвърдим списъка на 

участниците,  имаме  вече  една  не  малка  част  предложени  от 

Обществения  съвет,  до  утре  ще  имаме  и  други.  Да  поискаме 

докладите, кои са записани като докладчици, да определим към коя 

дата  (ако  приемете  този  вариант,  разбира  се)  да  ни  бъдат 

предоставени. И други организационни въпроси. Дано утре да сме 

повече хора на това работно заседание, да не сме малко и да не се 

каже пак, че не сме го обсъдили.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Аз наистина, 

колеги,  ви  моля да  се  подготвим за  утре,  защото има достатъчно 

много неща, които трябва да обсъдим. Моето предложение е утре да 

формираме тази работна група от нашия състав с разпределяне на 

функциите и в какви неща ще ни подпомага нашата администрация, 

за да можем веднага да възложим функции на всеки един и работата 

да продължа.

Освен това вие виждате, че в проекта на програмата все пак 

ние имаме да уточняваме и докладчици от наша страна, а може би и 

допълнителни доклади. Важно е това, моля за утре да се подготвим.

Госпожо Матева, заповядайте да направите съобщение.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  По  повод  това,  което  обсъдихме  в 

началото и което вие предложихте,  предлагам да вземем решение 

със следния диспозитив: там, където ще има втори тур на новите и 

частични  избори  за  кметове  на  кметства  на  20  март,  да  вземем 

решение да разрешим отваряне на помещения, за да бъдат прибрани 

изборните  книжа  и  материали  от  този  тур.  И  с  това  решение  да 

одобрим взетото  от  нас  протоколно решение  на  12 март,  с  което 

разрешихме да бъдат отворени запечатани помещения, в които да 

бъдат прибрани книжата и материалите от проведения първи тур в 

новите и частични избори, които бяха произведени на 13 март, и да 

укажем  на  общинските  избирателни  комисии  и  на  общинските 

администрации  да  ни  изпратят  съответните  документи,  които  са 

предвидени в Решение № 2662, като протоколи и заповеди и за двете 

отваряния на помещения на двете дати.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. Колеги, имате ли предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 3133-МИ.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  във  връзка  с  приключилия 

първи  тур  на  новите  и  частичните  избори,  които  се  проведоха  в 

неделя,  тъй  като  вчера  Централната  избирателна  комисия  прие 

протоколите на общинските избирателни комисии и на секционните 

избирателни комисии по места, предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе принципно решение да бъдат качени цифровите 
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данни  от  протоколите  и  сканираните  протоколи  от  изборите  за 

първия тур и да уведомим „Информационно обслужване” за  това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна  комисия.  Свиквам  следващото  редовно  заседание на 

Комисията в четвъртък, 10,30 ч. Утре в 10,30 ч., повтарям, работно 

заседание.

(Закрито в 13,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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