ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 336
На 5 април 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно укази на Президента на Република
България за насрочване на нови и частични избори.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Доклад относно писмо от Комисията по правни въпроси на
Народното събрание.
Докладва: Ивилина Алексиева
3. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор.
Докладва: Росица Матева (Йорданка Ганчева)
4. Проект на решение относно приемане на хронограма за
новите избори на 5 юр5 2016 г..
Докладва: Румяна Сидерова
5. Проект
на
решение
относно
определяне
на
възнагражденията на членовете на ОИК, СИК и ПСИК за
произвеждане на новите и частични избори за кметове на кметства,
насрочени на 5 юни 2016 г.
Докладва: Иванка Грозева
6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
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Докладват: Росица Матева (Йорданка Ганчева), Емануил
Христов, Ивайло Ивков.
7. Искания от ОИК за изплащане на възнаграждения.
Докладват: Росица Матева (Йорданка Ганчева), Иванка
Грозева, Румяна Сидерова, Александър Андреев, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Румен Цачев.
8. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Иванка Грозева, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Александър Андреев,
Метин Сюлейман.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, проектът на дневен ред е пред вас. Имате ли
предложения за изменения и допълнения? Първа беше колегата
Грозева, заповядайте.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да включите проект за решение
относно определяне на възнагражденията на членовете на ОИК,
СИК и ПСИК за насрочените на 5 юни нови и частични избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Грозева, като
нова т. 5 – след хронограмата. Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате, да ме включите в
точката за отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, господин
Христов. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в точката за
заплащане на възнаграждения и евентуално мисля, че ще успея да
подготвя едно отваряне на помещение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други предложения?
Господин Цачев за изплащане на възнаграждения.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В доклади по писма да ме включите
госпожо председател.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. Други
предложения? Не виждам. Определям господин Сюлейман да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Метин
Сюлейман, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков ).
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред
бих искала да кажа, че всички колеги, които отсъстват днес, така
както ги изброи господин Сюлейман, отсъстват по обективни
причини.
Започваме с точка първа от дневния ред.
Точка 1. Доклад относно укази на Президента на Република
България за насрочване на нови и частични избори.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, публикациите по
точка първа са във вътрешната мрежа за днешно заседание в моята
папка. Уважаеми дами и господа, с вх. № МИ-01-12 от 4 април 2016
г. и вх. № ЧМИ-01-9 от 4 април 2016 г. сме получили писмо от
администрацията на Президента на Република България , подписано
от и.д. директора на дирекция „Канцелария” госпожа Мая Славчова,
с което ни изпращат преписи от укази № от 84 до 86, включително,
от 1 април 2016 г. на Президента на Републиката. С тези укази, дами
и господа, Президентът на Републиката насрочва както следва: с
Указ № 84 – частичен избор за кмет на кметство Горско Дюлево,
община Момчилград, област Кърджали, на 5 юни 2016 г.; с Указ №
85 – нов избор за кмет на кметство Старо село, община Радомир,
област Перник, на 5 юни 2016 г.; с Указ № 86 – нов избор за кмет на
кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград, на 5 юни 2016 г.
Уважаеми дами и господа, в „Държавен вестник” бр. 27 от
днешна дата са обнародвани укази № 75, 76, 84, 85 и 86 за
насрочване на избори. Няма нужда в момента да ви изброявам за кои
избори, тъй като тези укази вече съм ги докладвала.
Дами господа, това е за сведение.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – писмо от
Комисията по правни въпроси на Народното събрание.
Точка 2. Писмо от Комисията по правни въпроси на
Народното събрание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа, в моята папка е публикувано писмо, получено от господин
Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси,
съгласно което и във връзка със законопроект за изменение и
допълнение на Изборния кодекс № 653-03-24 от 16 март 2016 г. ще
бъдат проведени работни групи с експерти от различни
администрации. Поради тази причина от Правната комисия молят да
определим представители на Централната избирателна комисия за
участие в работните групи.
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Дами и господа, днес от 11 ч. в зала 238 в сградата на
Народното събрание на пл. „Княз Александър Първи” № 1, тоест
тук, е предвидена работна група. В тази връзка, уважаеми колеги, аз
се обръщам към вас със следния апел. Законодателят би желал да
чуе нашите експертни становища. Ние като Централна избирателна
комисия знаем, че не се включваме в политическия дебат по основни
обществено-политически въпроси, но на експертно ниво и на базата
на придобития опит, който имаме до този момент, ние можем да
подпомогнем законодателя.
Поради тази причина, дами и господа, ви предлагам
следното. Нека да определим за днес няколко представители на
Централната избирателна комисия, които се заявят, за да отидат на
това събиране, да разберат графика и начина на работа на тези
работни групи и съответно предмета на обсъждане за всяка работна
група оттук насетне. Оттам насетне, дами и господа, ви предлагам
това упълномощаване да стане с писмо. Предложила съм ви и проект
на писмо, упълномощаване за днес, което да допълним, че оттук
насетне за всяко следващо заседание Централната избирателна
комисия ще упълномощава и други свои представители да участват
в работните групи към Комисията по правни въпроси на Народното
събрание.
Апелът ми е всеки от нас да се включи в онази работна група,
в която се чувства готов, в която чувства, че може да допринесе.
Молбата ми е да помислите и да видите кога и по какъв начин, ако
имате желание, бихте се включили с предложение.
Това е моята молба. В тази връзка писмото, което съм
изготвила, предлагам да бъде редактирано така: Във връзка с писмо
ваш номер относно законопроект за изменение и допълнение на
Изборния кодекс и въз основа на протоколно решение от 5 април
2016 г. Централната избирателна комисия определи за участие в
работната група на 5 април 2016 г. следните свои представители
(които сега ще определим). Централната избирателна комисия
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уведомява, че за следващите заседания ще упълномощава и други
свои представители.
Колеги, нека да започнем първо с лицата, които днес ще
отидат на тази работна група. В оперативен порядък обсъдихме и
затова, за да спестя процесуално време на Централната избирателна
комисия, предлагам това да бъдат: госпожа Камелия Нейкова,
госпожа Мария Мусорлиева и госпожа Йорданка Ганчева. Трима
човека считам, че са достатъчни, а те ще осигурят и възможност
Централната избирателна комисия да има необходимия кворум, за да
продължи днешното заседание.
Колеги, имате ли други предложения? Заповядайте, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз поддържам предложението, което е
направено по мейл за тези лица. Колегата Пенев го няма в момента,
Бойкинова я няма като ръководител на групата, предлагам Матева от
група „Жалби” при това положение и другите лица, ако
председателят и секретарят, които считам, че все пак имат
представителна функция на Централната избирателна комисия и на
първо заседание могат да се ориентират добре и да представят
Комисията, ако вие не искате, очевидно от вашето предложение,
тогава госпожа Сидерова и господин Цачев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, аз доколкото
разбрах, вчера писмото, което изпратихте, беше за запознаване с цел
преценка всеки един от членовете на ЦИК дали има желание да
участва. Аз бих имала желание да участвам само при обсъждане на
административно-наказателните разпоредби на Изборния кодекс. И
така както го докладвахте и преди заседанието, и сега, днес тримата
колеги ще се запознаят със ситуацията по формирането на тези
работни групи и впоследствие всеки от нас ще може да се включи.
Така че за момента аз не виждам нужда да се включвам днес. Нека
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тримата колеги отидат, да ни докладват какво е предложението и
тогава ще преценим кога кой да се включи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева. И моето предложение беше такова, но господин Ивков си
поддържа своето към днешна дата, така че аз ще го подложа на
гласуване. Има ли други мнения?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако никой от колегите, които аз съм
посочил да представляват Централната избирателна комисия, няма
желание, то отпада по логика и предложението ми.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, бяха посочени
имена в имейла на колегата Ивков, всички сме се запознали. Някои
от тези лица желае ли да отиде на днешното заседание? Не виждам.
В такъв случай, господин Ивков, отпада вашето предложение.
Колеги, който е съгласен да упълномощим госпожа Нейкова
госпожа Мусорлиева и госпожа Ганчева да ни представляват днес,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Румяна Сидерова,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Йорданка
Ганчева, Таня Цанева); против - 1 (Ивайло Ивков).
Колеги, който е съгласен това писмо, което преди малко
редактирах, да се изпрати сега заедно с нашите колеги да го занесат
в комисията, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Румяна Сидерова,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Йорданка
Ганчева, Таня Цанева Ивайло Ивков).
Колеги, с това изчерпихме тази точка от дневния ред. Моля,
колегите вече да се подготвят да представляват Централната
избирателна комисия на тази работна група на Комисията по правни
въпроси към Народното събрание.
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Продължаваме със следваща точка от дневния ред – проект
на решение относно предложение до Президента на Република
България за насрочване на частичен избор. Докладчик трябваше да
бъде госпожа Ганчева, но тъй като тя отива да представлява
Централната избирателна комисия в Правната комисия, госпожа
Матева ще докладва от нейно име.
Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 3. Проект на решение относно предложение до
Президента на Република България за насрочване на частичен избор.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папката на колегата Ганчева са качени документите по
преписката, изпратена от Общинската избирателна комисия –
Симитли. Ще ви моля да се запознаете. И колегата Ганчева изрази
това становище, и аз като прегледах преписката, се запознах с нея и
изразявам становището, че не е изпълнена процедурата както трябва
от Общинската избирателна комисия по чл. 42, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация. Свързах се по
телефона с председателя на Общинската избирателна комисия –
Симитли, и й указах, че би следвало първо да приложат процедурата
по чл. 42, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и да уведомят кмета на кметството, за да подаде
възражение, а не кмета на общината, както са направили. Би
следвало всеки един документ, изходящ от Общинската избирателна
комисия, да бъде подписан от председател и секретар, след което
следва да вземат решение за прекратяване на пълномощията на кмет
на кметство Градево и едва след това да вземат решение, с което да
уведомят Централната избирателна комисия за тези обстоятелства,
за да можем ние от своя страна, изпълнявайки законовите си
задължения, да уведомим Президента да насрочи избори, а не както
е взето решението, което ни е изпратено, че насрочва частични
избори самата Общинска избирателна комисия, без да са прекратени
пълномощията на кмет на кметство Градево.
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Така че ви предлагам в момента тази преписка за сведение.
След като бъде довършена процедурата от Общинската избирателна
комисия, те ще ни изпратят отново документацията, за да можем да
направим предложението до Президента.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева,
предполагам, че тези указания вече са дадени.
РОСИЦА МАТЕВА: Дала съм ги по телефона на
председателя на Общинската избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, не чух тази
част от доклада ви, съжалявам. Докладът ви е пълен.
Колеги, други становища? Не виждам. Към днешна дата е за
сведение.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – проект
на решение относно приемане на хронограма за новите избори на 5
юни 2016 г. Госпожа Сидерова вчера изготви този проект и ни го
изпрати по електронната поща, включително всички бяхте
прозвънени и предполагам, че се съумели вече да видите
предложенията и да наложите своите корекции.
Госпожо Сидерова, давам ви думата.
Точка 4. Проект на решение относно приемане на
хронограма за новите избори на 5 юни 2016 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, хронограмата е качена в
моята папка в днешно заседание. Една автопоправка – т. 13 трябва
да отпадне, това е остатък от хронограмата за общите избори, тъй
като касае назначаване на общински избирателни комисии, а те са
вече назначени и са с мандат до следващите общи избори за
общински съветници и кметове.
И при определяне на преброителя, т. 17 на стр. 3 – ЦИК
определя условия и ред и срокове за възлагане на компютърната
обработка на данните от гласуването. Тук ще впишем и договора,
който е включен между нас и „Информационно обслужване” като
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информация, за да се знае, че вече има сключен договор. Ще го
впишем в графата „Основания”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това са вашите
корекции. Колеги, нека вървим по ред на страници и точки.
Имате ли някакви коментари по стр. 1?
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 5 трябва да посочим номера на
решението за определяне структурата и съдържанието на единната
номерация на избирателните секции. Това решение от общите
избори действа и в момента и ви предлагам да го впишем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И по т. 6 може би тогава,
защото имаме и за структурирания вид на списъците.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, за структурирания вид на
списъците решението е с № 643.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В точка 5 и точка 6
включваме номерата на решенията на Централната избирателна
комисия.
Друго по стр. 1? По стр. 2, с изключение на т. 13, която ще
отпадне и съответно ще се преномерира?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да впишем и номера на
решението за проверката на кандидатските листи. Ние имаме
решение за проверка на кандидатските листи и председателят
помоли, ако може да го допълним. Номерът на това решение е 3046МИ от 28 януари.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Други по стр. 2? Нямаме. Отиваме на стр. 3. Заповядайте,
господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Бих искал едно уточнение по т. 15 –
ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели.
Доколкото си спомням, на местните избори наблюдателите са за
срок до произвеждане на следващите нови избори, което означава
четиригодишен срок. За какви условия и ред за участие на
наблюдатели ще говорите сега?
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Могат и нови да се регистрират,
имаме прието решение, то действа.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: За добавяне е възможно, но
условията и редът трябва да са същите според мен.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, ние сме посочили решението, без
нищо друго.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за уточнението
по този въпрос. Продължаваме със следваща страница – стр. 3.
Казахме, че в т. 17 ще напишем договора. Други коментари по стр.
3? Не виждам.
Продължаваме със стр. 4.
РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр. 4 може би да напишем
номерата на решенията в т. 30 за регистрацията на партиите и
коалициите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възразявате ли с
цел улеснение в т. 30 относно действията на ОИК по регистрация на
партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции да
включим и номера на нашето решение? Не виждам възражения.
Страница 5. По т. 36 само един коментар. Ние разбираме, че
ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на
новорегистрирани партии и коалиции или в случаите, в които има
актуализация, представена от вече регистрирана партия и коалиция,
с новото заявление за подаване.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека остане с по-общата
формулировка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, да, задължително с
тази формулировка, но това е нашето съдържание.
Колеги, по стр. 5?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колегата Цачев предлага редакция да
пишем, че подават молба за участие в новите избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, че няма
възражения за това прецизиране. Продължаваме нататък. Давам
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оперативно време до стр. 6 накрая, ако имате някакви забележки, до
точка 50.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка 45 ще впишем номера на
решението, то е същото, което е за регистрацията на партиите. Това
действие е уредено с общото решение – за заличаването на коалиции
или партии от коалиции, както и промяна. И в точка 46. В точка 47
ще напишем решението за регистрацията на кандидатите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други допълнение до т.
50? Не виждам. Продължаваме със стр. 7.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В точки 56 и 57 трябва да отбележим
номера на решението за жребия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз виждам, че днес тук
на това заседание се оформя едно общо разбиране, че ще допълним
хронограмата и с тези решения за улеснение на лицата, които ще я
ползват. В тази връзка аз само да вметна, че в случай, в който ние
все пак решим да изменим или допълним вече прието решение, ако
това се случи, веднага би трябвало да бъдем много внимателни,
когато се публикува новото решение на интернет страницата ни, към
посочено в хронограмата решение да бъде поставен и линк към
решението за изменение и допълнение, за да могат участниците в
изборния процес да бъдат точно информирани.
По стр. 7 освен точки 56 и 57? Не виждам.
Продължаваме със стр. 8.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук по същия начин в т. 58, тя е
свързана с регистрацията на кандидатите, техническия образец го
утвърждаваме всеки път, предполагам, затова нека остане свободно.
Или ще остане утвърденият от изборите. Имаме решение за
техническия образец на бюлетината, ще впиша също номера му в т.
61. И долу в точки 64 и 65 – по същия начин. И в точката „Начало
на предизборната кампания” да напишем номера на решението за
предизборната кампания.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз само поставям въпрос
с датата – 05.05.2016 г. или 06.05.2016 г. е началото на
предизборната кампания.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да е 6-ти, защото започва на
30-ия ден, а не е не по-късно от 30 дни. Затова тук точката търпи
поправка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Правим поправка – 6-ти.
Продължаваме със следващата страница от точки 75 до 81.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 69 вписваме номера на
решението за назначаване на СИК. Решихме, че то действа, тъй като
е съобразено със съставите на ОИК и такова е изискването на закона
– съставът на СИК да се съобрази със състава на ОИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Страница 10.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 76 ще се включи решението за
подвижната секция.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По стр. 10 друго не
виждам. Отиваме на стр. 11.
Колеги, по 11-а страница аз бих искала да поставя един
въпрос по т. 84 – ОИК оповестява по подходящ начин чрез
средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на
избирателите с увредено зрение или са затруднени в придвижването,
да гласуват в изборния ден. Това е хипотезата на л. 234, ал. 1 от
Изборния кодекс. Бих ви предложила, ако не възразявате, тук да
включим и чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс, според който когато в
сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи,
районната или общинската избирателна комисия с решение определя
секция на първия етаж, партер, която е с най-малък брой избиратели
по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено
зрение или със затруднение в придвижването. Считам, че това е
елемент от мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение
или затруднение в придвижването, да гласуват в изборния ден. Не
само транспорта, някъде би трябвало да го има.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Но това би трябвало да стане в много
по-ранна фаза още при определяне на адресите на секциите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, имам предвид, че
ОИК оповестява по подходящ начин и тази мярка. Да не оповестява
ОИК само и единствено транспортната схема, но в този момент още
веднъж да оповести и тази мярка по чл. 10, ако не възразявате.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че доколкото се касае за
избори за кметове на кметства, където ще има една, най-много две
секции, не знам дали е уместно, тъй като няма как да се вземе
решение в една секция, то безспорно там ще се гласува. Но ми се
струва, че тук трябва да добавим нашето принципно решение, което
сме взели, в което указваме как да действат общински избирателни
комисии в този случай.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Всъщност в нашето
принципно решение тази мярка е включена.
Колеги, ще имаме предвид това предложение тогава, когато
става дума и за нови избори, в които има повече от една секция,
например нови избори за кметове на общини или за общински
съветници, които ни предстоят. Нека да запомним това
предложение, защото е добре да се оповестява по подходящ начин и
тази секция.
Продължаваме със следващи коментари по стр. 11, ако има.
Не виждам.
Страница 12.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 91 ще добавя номера на
решението за образуване на специализираните секции в лечебни
заведения, затвори и т.н. Малко вероятно е да ги има в тези избори,
но нека да стои по принцип, за да не се чудят хората, защо се
обеднява хронограмата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: До т. 99 включително
някакви други допълнения, възражения?
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В точки 96 и 97, в които става въпрос за действия от ОИК и
ЦИК. Независимо от срока, който сме си поставили – 04.06., ако по
обективни причини не можем до края на деня на 4 юни да издадем
ние или ОИК удостоверение, ще бъдат издадени в изборния ден на 5
юни. Разбира се, като изключение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: ОИК трябва да знае, че на всички
постъпили заявления трябва да издаде удостоверение, ако лицата
отговарят, защото има общински избирателни комисии, които се
хващат за това, че срокът им е изтекъл и не им издават
удостоверения, знаете, че идват жалби. Този срок е дисциплиниращ
за подаване на заявленията, а издаването на удостоверения при
редовно заявление е задължително незабавно да се направи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз правя предложение в т. 93, в
крайния срок за подаване на заявления за регистрация на
наблюдатели в ЦИК, да отпадне часът 18, който беше за общите
избори, и да си остане 17 часа. Тъй като това е известен популизъм,
в някои малки населени места ще трябва да стоим допълнително още
един час, за да можем да вземем решение. Когато са общи избори и
са огромен брой заявленията, може, но в случая нека си бъде до 17 ч.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединяваме ли
се около това? Става дума за наблюдателите в ЦИК, а не за действия
на ОИК. Виждаме, че се обединяваме.
Продължаваме с частта от хронограмата, която касае
изборния ден и последващи действия, ст. 13, от точка 100 до 105.
Имаме ли коментари? Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Мисля, че в закона пишеше, че
изборите, които са насрочени преди промяна на Кодекса, се
произвеждат по действащия Кодекс. Защото предстои промяна,
която евентуално май месец ще бъде въведена, а тук става въпрос за
избори на 5 юни. Идеята ми беше, че сме писали, че резултатите се
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оповестяват след 19 ч., а имаше предложение да бъде 20 часа. Но
това няма да важи за този случай.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не можем да пишем нищо, което е в
законопроект. Като стане факт законът, може да е нещо съвсем
различно. Те могат и началото на изборния ден да променят, защото
пък не е логично 14 часа да висят хората.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков,
обикновено с преходни и заключителни разпоредби има разпоредба,
в която се казва, че вече насрочените избори се провеждат по
действащия преди това ред. Така че очаквам стабилност на
хронограмата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В 2013 г. имахме избори, които се
произвеждаха по два кодекса.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа, ние прилагаме Изборния кодекс такъв какъвто е с тези
норми.
Продължаваме с други въпроси по стр. 13, ако има.
Заповядайте, господин Цачев
РУМЕН ЦАЧЕВ: В точка 103, ако искате да премахнем тази
разбивка за видовете избори и да кажем: протоколите от резултатите
от гласуването. Точка.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, и колегата Алексиева имаше
такова предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ако приемаме
това решение, а виждам, че го приемаме, по същия начин трябва да
променим т. 107, т. 109, т. 110. Виждам, че го приемаме.
Продължаваме със следваща страница – стр. 14 от т. 106 до т.
110.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 109 отпадат чертичките. Точка
107 трябва да се прецизира, защото там трябва да остане само
кметът.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме
със стр. 15 – от точка 111 до точка 118.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук стои въпросът да пишем ли както
предния път, във вариант събота или неделя или да го оставим. Но
доколкото става дума за кмет на кметство някъде може да се
полъжат в събота да направят избора, тъй като и малко бюлетини ще
се печатат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Сидерова, аз
мислих по този въпрос. Струва ми се, че след като го въведохме, към
днешна дата тази възможност не създаде проблем за общински
избирателни комисии и те насрочиха втори тур на изборите в
неделя, това е прецизното изписване съобразно разпоредбата на
Изборния кодекс. И тъй като общинската избирателна комисия
определя датата на втори тур, мисля, че е редно да остане по същия
начин както до момента.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. Ако забелязвате, има новост в
края на хронограмата. Първите две точки и досега са съществували,
шест месеца преди изборния ден е 4 декември, така сме приели и
при предишните избори, един ден преди датата на избора. 50дневният срок е 15 април, това е ясно от самата хронограма. Но тук
си позволих като точка отдолу в обяснение в хронограмата да
изпишем действащите решения – всички, които са споменати в
Решение № 3010 и приетите след това решения, от които голямата
част бяха свързани с отпечатването на бюлетините, контролирането
на отпечатването на бюлетините, техническите образци на
бюлетините. Затова да ги изпишем още в хронограмата. Другият
вариант е тази трета точка да я има тук, но да има и едно ново
решение, което ще казва, че действат всички решения, изброени в
Решение № 3010 и освен тях еди-кои си и еди-кои си. Но струва ми
се, че отваряйки хронограмата, хората ще могат и това да видят. Има
вече навик да се гледа в края на хронограмата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в оперативен
порядък се изрази становище в подкрепа на това предложение. Има
ли възражения? Не виждам. Колеги, има ли допълнения?
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Който е съгласен да приемем така предложената ни
хронограма ведно с редакциите, направени в зала, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
Колеги, виждате и проекта на решение. Който е съгласен да
приемем решение, с което приемаме хронограмата за новите избори
на съответната дата, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
Това е Решение № 3168-МИ.
С това изчерпихме и тази точка от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, дали е уместно да вземем
решение или да е с протоколно решение да укажем на
„Информационно обслужване” в нашата страница „Нови и частични
избори” данните и документите, които имаме за проведените вече на
13 и на 20 март избори, да бъдат обособени в една папка, а вече да
започнем да качваме там за новите, които са на 5 юни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте това
предложение. Коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
И, колеги, тъй като продължихме още лека дискусия по
хронограмата, хронограмата не включва машинно гласуване. Много
ви моля да предвидим и да обмислим сериозно този въпрос за

19
изборите, които ще се насрочат на следваща дата, защото знаете, че
ние имаме задължение да имаме и машинно гласуване.
Колеги, това е точка 9 единствено. Това е работа върху
хронограмата за предходните избори – нови и частични – през м.
март, когато ние взехме това решение за машинното гласуване, но
нека за следващите отново да поставим този въпрос на дневен ред.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз обаче искам да ви кажа, че опитът
ни от последните избори, когато гласувахме само с бюлетина за
общински съветници, заради сложността на избора, искахме да
подпомогнем избирателя, показа, че при избори и за общински
съветници, и за кметове, когато едновременно се произвеждат,
хората гласуват с хартиени бюлетини, защото им е безсмислено два
пъти да влизат в кабини за гласуване – веднъж за общински
съветници, веднъж за кметове. Затова нека да го премислим, ще
видим в кои общини ще има такива. И според мен трябва да
обмислим и финансовата страна на въпроса, за да не стигнем до
абсурд – за 50 секции знаете каква сума се даде, която за мен не е
точно това, на което отговаря проведеното машинно гласуване. А тя
е голяма защото софтуерът е скъп и всеки път го плащаме наново.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Благодаря.
Продължаваме със
следващ проект на решение, свързан с
предстоящите избори. Заповядайте, госпожо Грозева.
Точка 5.
Проект на решение относно определяне на
възнагражденията на членовете на ОИК, СИК и ПСИК за
произвеждане на новите и частични избори за кметове на кметства,
насрочени на 5 юни 2016 г.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, в моя папка във вътрешната мрежа е качен проект на
решение относно определяне на възнагражденията на членовете на
ОИК, СИК и ПСИК за произвеждане на новите и частични избори за
кметове на кметства, насрочени на 5 юни 2016 г.
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Колеги, първоначално съм изброила насрочените нови
избори, след което съм изброила частичните избори, те са общо
десет на брой – пет нови и пет частични, към тази дата. Твърде е
възможно, има време Президентът да насрочи частични избори, ако
се появят предложения, към датата 5 юни.
Вижте възнагражденията, които съм предложила. Това бяха
възнагражденията, които сме гласували за изборите, проведени през
март месец 2016 г. Считам, че трябва да останат такива.
Първа точка касае общинска избирателна комисия, втора секционна избирателна комисия, трета и четвърта точка касаят
допълнителните възнаграждения, които получават комисиите по чл.
444, ал. 1, които предават книжата и протоколите. Естествено
останалите точки вече разграничават новите и частични избори, а
именно тяхното финансиране, осигуровки, както и сроковете.
Общинските избирателни комисии, в които се произвеждат нови
избори, започват своята работа или влизат в активен период от 15
април 2016 г., 50 дни преди изборния ден, и получават своето
възнаграждения до седем дни след окончателното обявяване на
резултатите при евентуален и втори тур. Докато за насрочените
частични избори финансирането, както знаете, е за сметка на
общинския бюджет, в това число и възнагражденията на ОИК, СИК
и ПСИК. Общинските избирателни комисии, в които има насрочени
избори, започват своята работа на 25 април, 40 дни преди изборния
ден. И съответно в т. 9, както знаете, за да нямаме проблеми,
казваме, че за времето, през което общинските комисии получават
месечно възнаграждения, те нямат право на възнаграждението за
заседания и дежурства по чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Грозева. Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
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Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
Това е Решение № 3169-МИ.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, под проекта има списък на
насрочените нови и частични избори. За ваше сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който списък, колеги,
предлагам да бъде публикуван на интернет страницата на
Централната избирателна комисия по начина, по който беше
публикувана тази информация при предходните нови и частични
избори, нищо различно.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
Дами и господа, продължаваме със следваща точка от
дневния ред – искания за отваряне на запечатани помещения.
За госпожа Ганчева – госпожа Матева докладва. Заповядайте,
госпожо Матева.
Точка 6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-14-76 от 1 април 2016 г. от общинска администрация – Гърмен,
област Благоевград, с което ни уведомяват, че е отворено
помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали
от проведените местни избори и референдум през 2015 г., както и от
първия и втория тур от частичния избори в с. Крушево и новия
избор в с. Хвостяне. Основанието за отварянето е да бъдат прибрани
избирателните списъци и другите книжа, които са получени от
Териториалното звено „ГРАО” в Благоевград след втория тур на
частичния избор за кмет на с. Крушево. Изпълнени са изискванията
на Изборния кодекс и на нашето решение. Представена и заповед, в
която са определени длъжностните лица от общинската
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администрация, както и протоколът и решението на Общинската
избирателна комисия за определяне на участвали в отваряне на
помещението лица.
Докладвам ви го за сведение.
Също така за сведение ви докладвам писмо вх. № МИ-06-311
от 4 април 2016 г. от кмета на община Сандански, с което ни
уведомява, че е отворено помещение в изпълнение на наше решение,
с което сме дали разрешение, в което се съхраняват изборните книжа
и материали от произведените през 2011 г. избори за общински
съветници и кметове и президент и вицепрезидент с цел
архивирането. Комисията, която е назначена със заповед на кмета,
която ни е приложена, е свършила работата си, изпратила ни е
протокола. За сведение.
С вх. № МИ-06-310 от 4 април 2016 г. сме получили писмо от
кмета на община Трън относно изпълнение на решение, с което сме
им дали разрешение да отворят запечатаното помещение в община
Трън, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
проведените избори за общински съветници и кметове и президент и
вицепрезидент през 2011 г. и изборните книжа и материали от
произведените частични избори за кмет на община Трън през 2013 г.
и предаването в отдел „Държавен архив”. Изпратени са
необходимите документи, протоколът на комисията, заповедта, с
която е назначена. Изпратена ни е също така историческа справка,
схема на поставяне, инвентаризационен опис от „Държавен архив” и
т.н.
Това е за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева. Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, с вх. № МИ-15-483 от 1 април е получено искане от
Общинската избирателна комисия – Силистра, за заплащане на
възнаграждения за проведени дежурства на 16 март 2016 г. на
председателя, секретаря и един член във връзка с получаване на
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писма от Районен съд – Тутракан, и подготвяне на отговор. Става
въпрос за две писма по две граждански дела от Районен съд –
Тутракан.
В тази връзка предлагам да бъде изплатено възнаграждение
съгласно нашето Решение № 2901, т. 12, буква „г”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Христов. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Ивайло Ивков).
Благодаря. Продължете, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Най-напред се извинявам,
че обърках точката в дневния ред и вместо за отваряне на
помещение докладвах искане за изплащане на възнаграждение.
Продължавам сега по правилната точка.
Получили сме с вх. № МИ-15-479 от 31 март 2016 г. писмо от
Общинската избирателна комисия – Опан, към което са приложени
документите, съответно решенията на Общинската избирателна
комисия за определяне на трима члена, заповедта на кмета на
общината и протоколът за отваряне на помещението, за което
Централната избирателна комисия е дала разрешение. Така че те ни
изпращат в изпълнение т. 32 тези документи.
Докладвам го за сведение.
Аналогично сме получили и писмо от община Павликени във
връзка с отваряне на помещения, в които се съхраняват изборните
книжа и материали. Изпратен ни е протокол № 8 от община
Павликени за отварянето на помещенията. Отварянето е било във
връзка с искане на Министерството на вътрешните работи.
Изпратени са и съответните документи от Районно управление в
Павликени. И тъй като са изпратени два протокола, явно два пъти е
отваряно помещението.

24
Това също е за сведение – че е изпълнено разпореждането по
т. 32 на наше Решение № 2662.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Христов. Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № МИ-14-71 от 30 март
2016 г. искане от Атанас Балкански, кмет на община Съединение, за
разрешаване отварянето на запечатано помещение, което се намират
книжата от местните избори и изборите за президент и
вицепрезидент от 2011 г. Решението е стандартно. Предлагам ви да
разрешим отварянето. Стандартно е и основанието, а именно
предаване на „Държавен архив” – Пловдив, документите от
произведените избори за общински съветници и кметове, първи и
втори тур, 2011 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари, предложения? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
Това е Решение № 3170-ПВР/МИ.
Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ номер вх. № МИ-06-313 от
община Пловдив, район „Южен” ни изпращат протокол за отваряне
на помещение, определено за съхранение на изборните книжа и
материали от изборите за общински съветници и националния
референдум на 25 октомври и 1 ноември. За сведение.
С вх. № МИ-06-308 сме получили от община Асеновград на
основание т. 31 от наше Решение № 2662 ни изпращат заповед № А461 от 23 март 2016 г. и А-452 от 22 март 2016 г. за отваряне на
помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали,
предназначени за общинската администрация, и заповеди № А-491 и
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А-496, съответно от 28 март и от 29 март 2016 г. Макар да не е
описано, приложили са и протокол от 29 март 2016 г. за отваряне на
помещението от комисия, назначена със съответните заповеди.
Преписката е пълна. Не е описан протоколът в самото писмо.
За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – искания
за изплащане на възнаграждения. За госпожа Ганчева – госпожо
Матева, заповядайте.
Точка 7. Искания от ОИК за изплащане на възнаграждения.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
вх. № МИ-15-482 от 1 април 2016 г., което е изпратено от
Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев, с искане за
изплащане на възнаграждения за проведено заседание и дежурства.
Проведеното заседание е на 28 март 2016 г., в което са участвали
председател, заместник-председател, секретар и трима члена, като
правното основание е Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., т.
4, а именно въз основа на влязло в сила решение на Върховния
административен съд има различен брой отчетени преференции от
тези, които Общинската избирателна комисия е приела с решението
за обявяване на резултатите, и е било необходимо да се вземе
решение, с което да се коригира решението за изборните резултати,
да се пренареди лист А и лист Б и съответно да се обяви следващ
общински съветник
Дежурствата, които са дадени, са на 29 март 2016 г. от
председател и секретар. Те са във връзка с отговор на писмо до РПУ
с предоставяне на данни. Другото дежурство е на 25 март 2016 г. от
председател, секретар и един член. То е във връзка с решението на
Върховния административен съд. Първоначално смятах да ви
предложа да не го изплащаме, но впоследствие като се запознах поподробно с материалите, те са предприели необходимите действия
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да се снабдят с документите от „Информационно обслужване” и да
предложат на колегите си пренареждането, което трябва да се
извърши съгласно новото пресмятане на преференциите в списък А
и списък Б, така че ви предлагам да го изплатим и него.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Таня Цанева, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.
Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви преписка с вх. № МИ-15-498 от 4 април 2016 г. от
Общинската избирателна комисия – Бойчиновци, с която е
направено искане за изплащане на възнаграждения за проведено
заседание на 31 март 2016 г. На въпросното заседание са
присъствали председател, секретар и 5 члена. Подготвено е писмо до
Централната избирателна комисия по повод нашето изпращане по
компетентност на сигнала на господин Кирчо Кирилов за вземане на
становище и за изясняване на случая, както и са разгледали писмо от
Областна дирекция на МВР – Монтана, с което е поискана
информация за лицето Кирица Петкова Йорданова.
Предлагам ви да утвърдим изплащането на възнаграждението
с правно основание наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.
от държавния бюджет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
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Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.
Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпило е искане от член на
Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, за утвърждаване на
направени пътни разноски. Тъй като лицето е от гр. София, с
постоянен адрес в гр. София и е назначено в Общинската
избирателна комисия – Елин Пелин, и съгласно наше Решение №
2901-МИ от 5 ноември 2015 г., глава пета, точка 20, разходите за
пътуване и дневни за членовете на общинските избирателни
комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където се
провеждат заседания на общинската избирателна комисия, се
заплащат при спазване на действащите правила и норми съгласно т.
21. Възнагражденията за членовете на общинските избирателни
комисии при провеждане на заседания и дежурства, съответно
разходите по т. 20 са за сметка на държавния бюджет. Точка 20 са
пътни разходи.
Членът на Общинската избирателна комисия госпожа
Разпопова е представила копия от билетите, с които е пътувала, с
които разполага, защото част от различните нейни придвижвания
към комисията са били с друг транспорт. Има приложено
удостоверение за това, че госпожа Разпопова е назначена за член на
комисията, мисля, че е заместник-председател, доколкото е под № 2
в удостоверение, освен ако удостоверенията не са издавани по
партии. Представила е опис на датите на заседанията и дежурства и
копие от нейната лична карта. Тези разноски са свързани с
произведените частични избори на територията на община Елин
Пелин.
Всъщност ние трябва да утвърдим пътните разноски, за да
могат да й бъдат изплатени от общината. Стои въпросът кои пътни
разноски ще утвърдим – дали всички, които е изброила госпожа
Разпопова и е описала в описа за проведените заседания и
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дежурства, или ще утвърдим тези, за които има съответните
разходни документи, тоест билети за автобус. Безспорно госпожа
Разпопова е присъствала на заседанията, което може да се установи
от архива, обаче не могат да бъдат утвърждавани разноски, без да
има съответните документи, въз основа на които да се докаже
извършеният разход.
Госпожа Разпопова разговаря с мен по телефона. Аз я
насочих да се обърне към общината. След като е разговаряла с
общината, тя ни праща това писмено искане.
В такъв случай, в съответствие с наше Решение № 2901-МИ
от 5 ноември 2015 г. ЦИК указва на общинската администрация да
изплати извършените пътни разноски от госпожа Разпопова за
проведените заседания и дежурства, на които е присъствала при
условията на Наредбата за командировките.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
чухте
предложението. Който е съгласен с писмо с текста, предложен от
госпожа Сидерова, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
Продължаваме със следващ докладчик – господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане с вх. № МИ-15-486 от 1 април 2016 г. от
Общинската избирателна комисия – Братя Даскалови, област Стара
Загора, с което се иска изплащането на възнаграждения за проведено
едно заседание на 25 март 2016 г. На заседанието са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.
Проведеното заседание е във връзка с влязло в сила решение на
Административен съд, потвърдено от Върховния административен
съд, с което са променени обявените с решение № 107-МИ от 26
октомври 2015 г. на Общинската избирателна комисия – Братя
Даскалови, разпределения на преференциите в кандидатската листа

29
на политическа партия БСП. В тази връзка са прекратени
пълномощията на общински съветник и на негово място съответно е
издадено удостоверение и е встъпило в правомощия друг общински
съветник с оглед размяната на преференциите.
Предлагам за изплащане съгласно наше Решение № 2901МИ, Раздел първи, т. 1, буква „и”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа,
коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
Продължете, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Също
от
Общинската
избирателна комисия – Братя Даскалови, ви докладвам едно писмо,
което е свързано с изплащане на възнаграждение, а именно вх. №
МИ-15-487 от 1 април 2016 г., с което председателят на Общинската
избирателна комисия ни уведомява, че справката, която е била за
дежурството, проведено на 18 януари 2016 г., и за заседанието на 25
януари 2016 г. са я загубили и искат от нас копие от тази справка,
която е придружена с нашето писмо за изплащане на
възнагражденията. Аз съм направил копие от справката заедно с
нашето писмо. Считам, че няма пречка да им изпратим това копие,
за да може те да го ползват с оглед изплащането на
възнагражденията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
Продължете, колега Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане с вх. № МИ-15-502 от 4 април 2016 г. от
Общинската избирателна комисия – Карнобат, област Бургас, с
което се иска изплащане на възнаграждение за едно заседание,
проведено на 23 март 2016 г., на което е присъствала цялата
Общинска избирателна комисия, а именно председател, заместникпредседател, секретар 8 членове. На заседанието са прекратени
пълномощията на Стефка Иванова като общински съветник и на
нейно място е избран следващият в листата. Основанието е Решение
№ 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., Раздел първи, т. 1, букви „б” и „г”
от нашето решение. Предлагам за изплащане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане с вх. № МИ-15-485 от 1 април 2016 г. от
Общинската избирателна комисия – Ракитово, област Пазарджик. В
случая става въпрос за искане за изплащане на възнаграждения за и
проведено заседание, което е през миналата година, на 19 ноември
2015 г. Комисията просто е пропуснала да иска възнаграждение и
затова толкова късно го прави. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и 8 членове, като на заседанието са
прекратили пълномощията на общински съветник и на негово място
е избран следващият листата, като съответно му е издадено и
удостоверението.
Предлагам до одобрим изплащането на възнаграждението,
независимо че искането е подадено толкова късно. Аз направих
справка, до 13 ноември сме им изплатили, след което няма
изплащания на каквито и да било възнаграждения на ОИК –
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Ракитово. Да одобрим плащането на основание Решение № 2901-МИ
от 5 ноември 2015 г. на ЦИК, Раздел първи, т. 1, букви „б” и „г”.
Искам да направя едно уточнение. Свързах се с председателя
на ОИК – Ракитово, тъй като към искането е приложена една
справка, от която може да се счита, че искат възнаграждение за
дежурство, а не за заседание. В тази връзка председателката обеща,
че в днешния ден ще изпрати по имейл сканирано новото искане с
приложена справка за заседание, а не за дежурство. Аз го докладвам,
защото е поет ангажимент от страна на председателя и на секретаря,
че ще го направят, за да можем да го приложим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате
ли коментари? Не виждам.
Който е съгласен да одобрим тези възнаграждения, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И последно, докладвам ви вх. №
МИ-15-501 от 4 април 2016 г. искане, което е постъпило от
Общинската избирателна комисия – Хасково, област Хасково, за
изплащане на възнаграждения за едно заседание, проведено на 14
март 2016 г., на което са присъствали всички членове на
Общинската избирателна комисия и на което е разгледана молбата
на Златка Караджова за освобождаването й като общински съветник.
Основанието е наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.,
Раздел първи, т. 1, буква „б”. Предлагам за изплащане.
Проведено е второ заседание на 18 март 2016 г., на което пак
са присъствали всички членове на Общинската избирателна
комисия, като на него след изтичането на тридневния срок съгласно
Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй
като не е постъпило възражение или оттегляне на молбата за
прекратяване на пълномощията, са прекратили пълномощията на
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госпожа Караджова и на нейно място е избран следващият в листата
общински съветник. Предлагам за изплащане на основание Решение
№ 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., Раздел първи, т. 1, буква „г”.
По отношение обаче на две дежурства на председателя, които
са проведени в същия ден, в който е заседанието, за подготовка на
заседанието, а именно на 14 март 2016 г. и на 18 март 2016 г., тъй
като те са в същия ден и нашата практика е да не ги одобряваме, аз
предлагам да не бъдат одобрени. Председателят е присъствал и на
заседанието, тоест в същия ден е и подготвено, и съответно е
участвал в заседанието. Тоест за един и същи ден не можем да
изплатим и дежурство, и заседание. Затова предлагам тези две
дежурства на председателя да не бъдат одобрявани.
Има искане за дежурство на председател и секретар, които на
22 март са предоставили във връзка с дознание и преписка от
Областна дирекция на МВР, гр. Хасково, избирателните списъци и
съответно извлечения. Предлагам за одобрение на основание
Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., Раздел втори, т. 12, буква
„д”.
След което има две дежурства – едното е на 23 март 2016 г.
на секретаря, който е изготвил удостоверението на общинския
съветник, който е бил избран на заседанието на 18 март, и на 25 март
– на председателя, когато му е връчено удостоверението. Предлагам
и двете да бъдат изплатени.
Тоест от общо петте дежурства само двете, които са за
подготовка на заседанията в същия ден, да не бъдат одобрявани.
Иначе за останалите заседанията и трите дежурства, които са
дадени, да бъдат одобрени.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Андреев. Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така направените предложения, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
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Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).
Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-15-499 от 4 април 2016 г. сме
получили искане за изплащане на възнаграждение, постъпило от
председателя на Общинската избирателна комисия – Съединение. В
заседанието са участвали председател, заместник-председател,
секретар и 6 от членовете на комисията, като е представен протокол
№ 44 от 31 март 2016 г., представено е искането, подписано в
оригинал, и Решение № 202 от 31 март 2016 г., с което освобождават
госпожа Катя Любенова Алова като общински съветник от листата
на ГЕРБ по нейна молба и обявяват за избран следващия от листата
на тази партия Ангел Чобанов. Предлагам да се изплати поисканото
възнаграждение, тъй като има пълно основание за това за проведено
заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин
Сюлейман, Ивайло Ивков).
ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с вх. № МИ-15-475 от 30
март 2016 г., искане за изплащане на възнаграждение на членовете
на Общинската избирателна комисия – Стрелча, въз основа на наше
Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. за проведени две
заседания, съответно на 26 февруари 2016 г., на което са
присъствали председател, секретар и 7 членове, и на 3 март 2016 г.,
на което са присъствали председател, секретар и 6 членове на
комисията. Основанието е прекратяване пълномощията на общински
съветник. Има протокол и решение от второто заседание. Тук
особеното е, че специално по този въпрос не са били необходими две
заседания. На първото заседание от 26 февруари само е запозната
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комисията с постъпилата молба от Иван Евстатиев, общински
съветник, а на второто заседание са му прекратили пълномощията,
защото много особено са цитирали чл. 30, ал. 3, т. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, се задължава
да уведоми Иван Евстатиев, че в ОИК е постъпила молба от негово
име. След консултация с ЦИК и Районна прокуратура –
Панагюрище, председателката госпожа Мария Рогачева предложи да
се изпрати писмо до Областна служба „Изпълнение на наказанията”
с молба да връчи уведомително писмо на господин Евстатиев и да
подпише декларация, че е получил такова. Говорим за сектор
„Арести” и сигурно има някаква особеност. Но все пак аз не считам,
че тези действия са били нужни, независимо че пише, че е проведена
консултация с ЦИК. Не си спомням да ми е известяван на мен този
проблем. Но пък е имало и други точки, една от които е да
определят хора на това заседание за отваряне на помещения. Така че
само ви запознавам, защото е по-особено за прекратяване
пълномощията, но пък има и други точки, които обуславят нуждата
от такова заседание, има и протоколи. И предлагам да се изплатят
исканите възнаграждения, така както са поискани, на всички
участвали членове в двете заседания, както ги изброих.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на господин
Ивков. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм съгласна с колегата Ивков, че
неправилно Общинската избирателна комисия е провела две
заседания и е изпратила данни на общинския съветник, тъй като
такава е законовата процедура, предвидена в Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в нашето принципно
решение, с което указахме на общинските избирателни комисии как
да действат при различните хипотези по чл. 30 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Така че считам за
абсолютно правилно тяхното действие и го казвам с оглед на това да
не се създаде впечатление, че не е действала правилно Общинската
избирателна комисия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Други колеги?
ИВАЙЛО ИВКОВ: В такъв случай практиката е
разнопосочна. Едните комисии се събират веднъж, а пък другите
изпращат писмо да се уведоми човекът, че той е подал молба.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Това беше процедура по изказване, реплика, дуплика.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Със съжаление трябва да уточня, че
всъщност хипотезите са различни – в едни случаи направо се
прекратяват пълномощията и се налага едно заседание на
общинската избирателна комисия, в други случаи трябва да бъдат
уведомени лицата, да се изчака тридневен срок за подаване на
възражение, след което отново да се събере комисията, за да вземе
решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева. Колеги, във всички случаи проведохме тази юридическа
дискусия и изяснихме съдържанието на съответната норма от
ЗМСМА.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Приемам поясненията на колегата
Матева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който
е съгласен да изплатим тези възнаграждения, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин
Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
Господин Ивков, продължете.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с вх. № МИ-15-500 от 4
април 2016 г. искане от Мирослава Иванова, председател на
Общинската избирателна комисия – Лесичово, за изплащане на
възнаграждение за заседание, проведено на 10 март 2016 г., в
присъствието на председател, заместник-председател, секретар и 6
членове. И едно дежурство, свързано с това заседание, за явяването
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на упълномощения председател в това заседание да се яви на дело
пред Върховния административен съд, по което страна е била
комисията, на 15 март 2016 г. Предлагам да се заплатят така
поисканите възнаграждения за заседание и за едно дежурство на
председателя, като предмет на спора е било решение на ОИК –
Лесичово, което е било потвърдено от Административен съд –
Пазарджик, и след това на свой ред е обжалвано решението на
Административен
съд
–
Пазарджик,
пред
Върховния
административен съд. Заседанието се е провело с основание, тъй
като са обсъдили решението на Административен съд – Пазарджик,
упълномощили са представител и той се е явил на заседанието на
Върховния административен съд.
Предлагам да се изплатят поисканите възнаграждения за
проведеното заседание и даденото дежурство.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Румяна Сидерова,
Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил
Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин
Сюлейман, Ивайло Ивков).
ИВАЙЛО ИВКОВ: Последен доклад по тази точка. Искане с
вх. № МИ-15-484 от 1 април 2016 г. Искането е неясно, моля за
вашето по-особено внимание тук, защото се колебая какво да ви
предложа. Все пак имам предложение. Пише: Относно заплащане на
дежурства на членове на Общинската избирателна комисия след 7
ноември. Искането е от ОИК – Стамболийски. Забележете, пише
долу, заседание на ОИК: 19 март 2015 г. Аз съм склонен да приемем
това за техническа грешка, очевидно е, че става въпрос за 2016 г.,
защото е прието решение № 299, имаме протокол, видно е, че става
въпрос за 19 февруари 2016 г., а не за 19 март 2015 г. Но множко са
грешките в една и съща дата и така е в искането.
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Освен това имам и други съображения. Дежурство от членове
на ОИК е следващото искане. Само че пише: заседание на ОИК на
19 март. Не става ясно. Горе в шапката пише, че искат дежурства, а
казват заседание. Приемам, че искат изплащане и за заседанието,
проведено на 19 февруари. Дежурства от членове на ОИК. И вече се
казва: на 18 март 2016 г. (значи имаме съвсем нова дата вече), горе е
19 март 2015 г., но 18 март 2016 г. председателят и член на
комисията подготвяли заседанието и уведомили членовете. Хубаво,
колеги, но аз прегледах заседанието и протокола, очевидно с
множество дати и решение № 299 е от 19 февруари. То е обявено на
19 февруари в 19 ч. Видях и часа на заседанието – 18 ч. Дори да е
имало нужда от подготовка, както ние тук сме споделяли, те са
колеги и ние влизаме в това положение, когато трябва да готвят
трудоемко и те работят повече от другите си колеги, но тук е имало
достатъчно време до 18 ч. да се подготви. И второ, не виждам какво
е имало да се готви, защото самото заседание е проведено
(независимо коя дата ще приемем) с една точка – да определят три
лица, които да отварят помещение. Е, какви материали изисква това
да подготви някой, че чак пък двама членове?
Така че аз ви предлагам да оставим преписката без
разглеждане по отношение на това, че не е ясно иска ли се
възнаграждения за заседанието. Аз не съм проверил дали не сме го
изплатили. Или пък алтернативният вариант, защото пише
заплащане на дежурство, но отдолу – заседание. Очевидно че
заседанието е на друга дата, него да го одобрим. Но по мотиви по
същество предлагам по принцип да откажем, независимо от
грешката в датата, изплащане на двете дежурства, тъй като не
считам, че нещо е налагало даването на дежурства за заседание с
такъв дневен ред.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам да се изпрати писмо да
си уточнят справката, тъй като е некоректно подготвена, и след това
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да се произнасяме по нея, което не изключва направеното
предложение. Но да не се произнасяме на парче. Може да излязат и
други грешки, след като е некоректна справката, както докладвахте.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Подкрепям ви, нека да направим тази комуникация.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще се съглася с вас, въпреки че е
видно, че заседание се е провело и е видно на коя дата. Но доколкото
формално в искането е сгрешено, не пречи с едно писмо да поискаме
да уточнят. Предлагам писмото да е със следното съдържание: С
протоколно решение на Централната избирателна комисия от едикоя си дата бе взето решение да се остави без разглеждане
преписката. Моля в срок еди-какъв си да уточните какви
възнаграждения се искат за заседание и за дежурство, на коя дата е
проведено заседанието и на коя дата е проведено дежурството, за
което се искат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Преди да ви
дам думата по така направеното предложение, аз само да потвърдя,
че наистина е необходимо писмо и макар че става дума за формални
несъответствия, именно понеже става дума за заплащане, тези
формални несъответствия трябва да бъдат отстранени, за да може и
предоставената при нас справка да съответства на онова, което ние
ще одобрим и ще бъде изплатено. Така ще бъде по-ясно и на
администрацията на Министерския съвет, и на областния управител,
и на кмета на общината.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само една редакция. Не остави без
разглеждане, а за да се произнесе по вашето искане, следва да
изпратите коректна справка. Аз предложих да не се разглежда днес,
защото справката е некоректна и искането е некоректно
формулирано.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с изпращане на писмо до ОИК – Стамболийски, за уточняване на
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датите на дежурствата и заседанията и съответно лицата, които са
положили дежурства на конкретната дата, и лицата, които са
участвали в заседанието, за да бъде разгледано тяхното искане на
следващо заседание, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Ивилина Алексиева, Метин
Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
Благодаря. Продължаваме със следващ докладчик – господин
Цачев. Заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, имам да ви докладвам
няколко искания от Общинската избирателна комисия – Плевен, за
изплащане на възнаграждения за заседания и за дежурства. Всички
са с вх. № МИ-15-504 от 4 април 2016 г. Първото от тях е искане за
изплащане на възнаграждение за дежурство, дадено от председател
и член на Общинската избирателна комисия на 9 март 2016 г. Това
дежурство е било във връзка с подадена жалба и образуване на
административно дело в Административен съд – Плевен, във връзка
с решение на Общинската избирателна комисия и във връзка с
окомплектоване на преписката и изпращане на същата заедно с
жалбата в Административния съд. Приложена е жалбата, както и
редица документи, които са приложени по образуваното дело.
Следващото искане е във връзка с изплащане на
възнаграждение за дежурство на 16 март 2016 г., дадено от
председателя и член на комисията. Това дежурство е във връзка с
изготвяне на писмено становище по жалба против решение на
Общинската избирателна комисия, предвид последващо приемане на
това становище на заседание на комисията. Основанието е т. 12,
буква „а” и буква „б” от Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.
Следващото искане е във връзка с изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на ОИК – Плевена, на 17
март 2016 г. Приложен е протоколът от проведеното заседание и
взетото решение, на което е одобрено изготвеното становище във
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връзка с административното дело, което преди малко споменах,
образувано по жалба срещу решение на ОИК.
Следващото искане е за дадено дежурство на 27 март 2016 г.
от председателя и член на комисията във връзка с подготвяне на
материалите за провеждане на заседание на ОИК на 28 март 2016 г.
Това заседание пак е за приемане на становище до Върховния
административен съд във връзка с административно дело. Предлагам
също да бъде одобрено и изплатено на присъствалите членове на
заседанието на 28 март 2016 г.
Следващото искане е във връзка с дадено дежурство от
председателя на Общинската избирателна комисия за присъствие на
заседание на Административен съд – Плевен, по две дела – на 14
март и на 23 март. Основанията за това са т. 12, буква „б” от
Решение № 2901.
Предлагам всички тези искания за дежурства и за заседание
за изплащане на възнаграждение да бъдат одобрени.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Цачев. Колеги, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклади по писма. Първа е госпожа Солакова. Заповядайте.
Точка 8. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно
писмо във връзка произведените избори на 13 март. От общинска
администрация – Дряново, ни съобщават, че нямат оставени при тях
на съхранение резервни бюлетини, поради което не се налага те да
бъдат унищожени от общинската администрация. За сведение ви го
докладвам.
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Обръщам внимание, че са получени покани за семинари от
Националния център за юридическо образование във връзка със
Закона за устройството на територията по въпроси по ЗУТ и
кадастъра. Ефективна комуникация, емоционална интелигентност и
справяне с конфликти е другата тема. Напомням, че
администрацията ги публикува във вътрешната мрежа в отделна
папка „Покани”, за да може всички да се запознаем и запознаваме
по-подробно и желаещите да заявят своето участие, а госпожа
Манолова прави предложение за колегите от администрацията. За
сведение ви докладвам тези покани.
Докладвам ви вх. № ЦИК-99-102 от 1 април 2016 г. и към вх.
№ ЦИК-99-92 от 4 април 2016 г. Това е писмо по електронната поща
от Националния дворец на културата във връзка с организираната и
проведена кръгла маса на 31 март 2016 г. Получили сме справка като
приключвателен протокол от НДК за кръглата маса на 31 март,
включително и приспаднатия гаранционен депозит съгласно
договора от 22 март 2016 г. Предлагам да възложим с протоколно
решение на госпожа Манолова, на счетоводството да извършат
съответните действия по приключване на взаимоотношенията ни по
изпълнението на договора с НДК по повод организираната кръгла
маса.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева,
Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като този път имах възможност,
те са малко на брой, да докладвам тематично семинарите, и още една
покана, която е свързана със счетоводство, контрол и финанси.
Колегите от счетоводството ще се запознаят.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Солакова. Това бяха вашите доклади. Продължаваме със следващ
докладчик – госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. №
МИ-15-497 от 4 април 2016 г. на Общинската избирателна комисия –
Бойчиновци, качено е във вътрешната мрежа в моя папка. С две
думи да ви припомня, с наше писмо изх. № МИ-15-350 от 8 март ние
сме препратили по компетентност сигнала на господин Кирчо
Кирилов относно нарушение на Закона за местното самоуправление
и местната администрация от кмета на с. Лехчево Димитър Илиев
Иванов. В резултат на нашето писмо Общинската избирателна
комисия – Бойчиновци, е предприела необходимите действия и
съответно ни изпраща всички документи по случая. Най-важен е
отговорът. Общинската избирателна комисия е установила, че няма
злоупотреба от страна на кмета на с. Лехчево Димитър Илиев.
Извършена е била актуална справка от Търговския регистър относно
обстоятелствата по вписване. Приложено е копие от попълнена от
лицето Димитър Иванов декларация, заверено от Общинската
избирателна комисия към 10 ноември 2015 г., в която той е обявил,
че не е председател към 10 ноември 2015 г. на контролния съвет на
кооперация „Рибине”.
Отделно приложила ни е, ако си спомняте, и сигнала от 31
март 2016 г., в който подателят обявява, че той не е автор нито на
сигналите, нито на жалбите и съответно ни сезира за злоупотреба с
неговите лични данни. Както знаете, в предходно заседание
Комисията взе протоколно решение и изпратихме писмо в този
смисъл, че Централната избирателна комисия не е разследващ орган
и ако счете, че има нарушение и злоупотреба, да се обърне към
съответната прокуратура или към Комисията за защита на личните
данни.
Така че ви го докладвам за сведение. Общинската
избирателна комисия – Бойчиновци, счита, че не са налице данни за
произнасяне по чл. 42 от Закона за местното самоуправление и
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местната администрация. Междувременно, тъй като към преписката
нямаше извадка от Търговския регистър, с вчерашна дата се снабдих
с такава, действително лицето е било освободено като председател
на контролния съвет. Следва, разбира се, да се има предвид, че тези
общи събрания на кооперациите се провеждат един път в годината.
Докладвам ви това за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още едно за сведение. С вх. № МИ06-312 от 4 април 2016 г. кметът на община Козлодуй ни изпраща
своя заповед № 477 за определяне на длъжностни лица, които да
отворят помещението, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от произведените на 25 октомври избори за общински
съветници и кметове, и също протокол от 29 март 2016 г., с който са
отворили помещението. Това е в изпълнение на наше Решение №
2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., т. 31.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Грозева. Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам, че е постъпила в
оригинал и в превод програмата за провежданата конференция в
Букурещ съвместно с Венецианската комисия по въпросите на
новите технологии – електронно гласуване, машинно гласуване,
включително и въпросът за гласуване извън страната. Всичко това,
колеги, са въпроси, които са залегнали в решението на Европейския
съвет за евентуална промяна и в акта за избиране на членове на
Европейския парламент. Затова според мен трябва да погледнем
много сериозно. Много ви моля, погледнете програмата, тя е в моята
папка. Ние с колегата Сюлейман ще ви подготвим нещо за другата
седмица, а ако успеем – и за четвъртък, защото материалът трябва да
бъде преведен и на английски, и на руски, за да можем да го
представим там, ако преценим, че има въпроси.
Има три пленарни заседания и след всяко пленарно заседание
има работни комисии, които са по три, за да видим в кои от

44
комисиите да участваме. Разбира се, ние ще участваме там, където е
работният език, с който ние боравим. Но ако има работно заседание,
в което не можем да участваме с работния език, да представим
становище, защото въпросите са много интересни. А има и какво да
покажем като ЦИК на България, защото ми се струва, в някои
области, ако не и в повечето, ние сме доста по-напред и с практика,
и със законодателство.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Ще очакваме с интерес основните пунктове на позицията
на ЦИК.
Колеги, в тази връзка аз ви предлагам да изпратим едно
писмо до заместник-министър председателя Меглена Кунева с оглед
информацията и предложението за формиране на работна група, в
която бяха определени и членове на Централната избирателна
комисия, но тази работна група не се състоя. Спомняте си, че с това
писмо, с което бяхме поканени да участваме в адхок създадена
работна група по отношение на предложението за променяне на
акта, беше поставен срок 4 март 2016 г., в който Република България
следваше да изрази позиции. И с оглед предстоящото ни участие в
тази конференция, колеги, ви предлагам да изпратим писмо до
госпожа Кунева, с което да попитаме България изразила ли е
официална позиция и ако да, каква е тя.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева,
Метин Сюлейман, Таня Цанева).
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № ПВР-222 от 4 април е
постъпил един сигнал от гражданин (защото той не се е легитимирал
по друг начин, но си е написал имената Атанас Константинов),
който ни насочва, че в наши изборни книги № 69 и 73, които касаят
изборите за президент и вицепрезидент, има някакви неточности или
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необходимост от допълване. Аз ви предлагам да бъде разгледан от
Комисията, като изчакаме промяната, ако има такава, в Изборния
кодекс, за да можем да съобразим и останалите книжа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Предполагам, че това ще обедини Комисията. Може би да
отговорим на лицето, че ще разгледаме неговите предложения след
промените в Изборния кодекс, за да се направи цялостна ревизия.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за
отговор, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Цветозар
Томов, Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева,
Метин Сюлейман, Таня Цанева).
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Цанева.
Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. Колеги,
в папка с моите инициали в днешно заседание може да се запознаете
с електронния вестник на АСЕЛ. Материалът е с вх. № ЦИК-07-27
от 4 април 2016 г. Накратко, дадена е информация за предстоящите
събития, едно от което е Двадесет и петата годишна конференция,
общото събрание на АСЕЛ, което ще се проведе на 21-23 септември
т.г. в Тирана. Следващото е конференцията в Букурещ, за която
току-що госпожа Сидерова е говори. Следващото е съвещание на
Изпълнителния комитет на АСЕЛ, който се е провел на 10 март.
Кръглата маса в Будапеща, Унгария. В Грузия, където имаше и наше
посещение. Отбелязването на Световния ден. И тук искам да ви
обърна внимание на третата част от електронния вестник. Има две
предложения. Едното е конкурс за най-добра АСЕЛ снимка, аз не
виждам ние там да се включим. Но следващото е професионалното
издание на Асоциацията избори в Европа тази година излиза да
дванадесети път. Секретариатът призовава професионалистите в
изборните процеси и научните изследователи да изпратят статии,
свързани с темата „Развитие на избирателните системи и процеси от
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1991 г.”, които ще бъдат публикувани в Дванадесетото издание на
Професионалния годишник на АСЕЛ. Крайната дата е 17 юни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа, в тази връзка, тъй като виждам, че Секретариатът призовава
не само професионалистите, но също така и научните изследователи,
колеги, нека препратим тази информация до Българска академия на
науките и до съответните висши училища и юридически факултети,
защото аз съм убедена, че в тях преподаватели биха могли да
предложат статии.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Румен Цачев,
Цветозар Томов, Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
Колеги, и който е съгласен също така с едно писмо до
Асоциацията на органите за управление на избори от Централна и
Източна Европа да изпратим информация за дейността на
Централната избирателна комисия по случай Световния ден на
изборите и проведената кръгла маса, която беше посветена и в
контекста на честването на Двадесет и петата годишнина, която
информация, колеги, ние сме публикували като съобщение на
нашата интернет страница, който е съгласен тази информация да
бъде преведена на английски език и да бъде изпратена на АСЕЛ,
моля да гласува да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Румен Цачев,
Цветозар Томов, Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).
РУМЯНА СИДЕРОВА: Руската федерация има нов
председател на Централната избирателна комисия, жена. Тя е член
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на асоциацията. В знак на добрите взаимоотношения няма пречка да
изпратим едно протоколно поздравление за приемане на поста.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предполагам не
възразявате, ще изпратя поздравителен адрес.
И във връзка с поздравителните адреси аз ще помоля и
лицето, което изпълнява длъжността протокол, все пак да следи, за
да изпращаме подобни поздравителни адреси във всички случаи до
органи на управление на избори, когато представляващите тези
органи бъдат сменени. Затова се обръщам обаче и към членовете на
Централната избирателна комисия, когато им стане известно, да
сведат до знанието и да представят на вниманието на Централната
избирателна комисия тази информация.
Продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. И по повод на последните думи,
казани от госпожа Алексиева, аз също така предлагам, въпреки че
това съм го предлагала не за първи път, да възложим на колегата от
администрацията, изпълняващ длъжността протокол, да води един
календар на изборите, както в случая това е дадено, за да имаме поголяма яснота и информираност. И тогава може би няма да
изпускаме някои моменти.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, допълвам
предложението ви, този календар своевременно да се актуализира и
прехвърля от заседание в заседание, за да можем при актуализация
да видим, че има допълнение.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Румен Цачев,
Цветозар Томов, Емануил Христов, Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги, в предно заседание ви докладвах
поканата с вх. № ЦИК-07-24 от проф. Джурчевич, председател на
Републиканската избирателна комисия на Република Сърбия, за
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участие от страна на Централната избирателна комисия от България
в предсрочните парламентарни избори. Поканата, както и тогава ви
докладвах, е изпратена чрез АСЕЛ. Изборите ще се проведат на 24
април. В предно заседание остана да уточним как би могло да се
процедира при едно положително отношение от страна на ЦИК за
наблюдение на изборите в тази наша съседна държава, както и
запознаване с Републиканската избирателна комисия. Към момента
има четирима колежки, които са заявили участие, са госпожа
Ганчева, госпожа Матева, госпожа Грозева и Цанева, като
предложението е да се пътува с кола, което ще намали съществено
разходите за самолетни билети.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам предложение никой от
Централната избирателна комисия да не ходи на тези избори, тъй
като не виждам смисъл в тези извънредни парламентарни избори.
Поканата си е стандартна, но нашето участие и то като наблюдатели
в случай мисля, че просто е излишно. И не бива да се прекалява с
тези ходения. Моето предложение е никой от Централната
избирателна комисия да не отива.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Христов. Колеги, други становища? Не виждам.
Чухме становищата, колеги. Който е съгласен с направеното
предложение посочените колеги да отидат да наблюдават тези
избори, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 7 (Александър Андреев,
Росица Матева, Иванка Грозева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Метин Сюлейман, Таня Цанева); против - 4 (Цветозар Томов,
Ивилина Алексиева, Емануил Христов, Ивайло Ивков).
Колеги, остава за сведение, тъй като не постигнахме
необходимото мнозинство.
Бих искала да изкажа своя отрицателен вот. На първо място,
колеги, молих като председател и до този момент не се случва, когато се
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докладва подобна възможност, във вътрешната мрежа ние да имаме
пълна информация както за програмата, така и за финансовата
страна на въпроса, включително и с предварителен финансов
контрол да се знае колко ще струва на Централната избирателна
комисия и да се знае, че ние разполагаме с тези средства. Винаги съм
искала и никога не ми се е случвало, с няколко изключения.
Съжалявам, колеги, не мога да гласувам, когато не знам. Отказвам
да правя неинформиран избор. Това е моят отрицателен вот.
Благодаря ви.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази
точка – господин Андреев. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо по електронната поща от председателя на
Общинската избирателна комисия – Априлци, госпожа Стоянова,
която ни е изпратила писмо във връзка с нашето писмо, с което
препратихме нейното питане към Агенцията по заетостта. В тази
връзка тя ни пише, че е уведомена, тъй като то беше с копие до нея,
за препращането. И веднага щом получим отговора от Агенцията по
заетостта, молбата е да й изпратим становището и на нея, както и на
всички останали общински избирателни комисии, тъй като това е
въпрос, който засяга голяма част от членовете на общинските
избирателни комисии. Докладвам ви го за сведение. Така или иначе,
в момента, в който получим отговора от Агенцията по заетостта –
това беше и протоколното решение, което взехме – не само към ОИК
– Априлци, но и към останалите общински избирателни комисии да
ги информираме за становището на Агенцията по заетостта, за да
може те да имат предвид, в случай че някой от тях желае като
безработен, регистриран в бюрото по труда, да участва в програмите
по заетост, които са от компетентността на агенцията.
Второто е едно запитване, което сме получили и което е
качено в моята папка за днешното заседание, това е запитване от
Георги Иванов Георгиев, общински съветник в общински съвет –
„Тунджа”, гр. Ямбол. Ще ви помоля да го погледнете, тъй като с
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това запитване господин Георгиев поставя няколко въпроса,
свързани един с друг, а именно обстоятелството, че в общинския
съвет „Тунджа” няколко общински съветници са напуснали
съответните групи, от които са избрани, като са независими
общински съветници, но въпреки това те участват в комисиите на
общинския съвет, независимо че са били избрани преди това от
съответната група в общинския съвет.
Въпросите, които той поставя, е законосъобразни ли са тези
действия и съответно решенията на общинския съвет, който не е
сезирал към момента Общинската избирателна комисия – аз не
виждам и основание в момента, но все пак този въпрос е поставен.
На второ място, кои разпоредби от българското законодателство
евентуално са нарушени. Какви санкции биха могли да бъдат
предприети по отношение на тези общински съветници.
В Закона за местното самоуправление и местната
администрация текстовете, които са свързани с напускането на
общински съветник на съответната група и действията му като
независим такъв, са отменени с решение по конституционно дело
още от 2011 г. Това са текстовете на чл. 37а и чл. 37 б, ако не ме
лъже паметта. В тази връзка Централната избирателна комисия няма
компетентност каквото и да било становище да дава по отношение
на това запитване, тъй като ние не даваме тълкуване по Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
Аз считам, че би могло да се изпрати за сведение и
евентуално за взимане на становище към Националното сдружение
на общините в Република България. Но основното това да е писмото
към общинския съвет по компетентност, който да се произнесе по
този сигнал.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Дами и
господа, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така направените предложения, моля да
гласува.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Иванка Грозева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Цветозар Томов,
Ивилина Алексиева, Емануил Христов).
Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви вх. № МИ-04-02-44 от 1 април 2016 г. писмо от
Областна дирекция на МВР – гр. Кюстендил. Писмото е по повод
провеждащо се разследване по досъдебно производство № 243 от
2016 г. по описа на Районно управление на МВР – гр. Кюстендил.
Разследването е по отношение на лице, за което е установено, че е
гласувало в нарушение на изборните правила в изборите за
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. след
извършената проверка на ГД „ГРАО”. Гласувал е в избирателна
секция № 7, община Трекляно, област Кюстендил. Поставени са
стандартните въпроси, като са се обърнали към нас да им
представим извадка от съответния списък, в който е дописано
лицето, и да посочим конкретни разпоредби на Изборния кодекс,
които лицето е нарушило при самото гласуване.
Във връзка с това писмо съм подготвил проект на отговор във
вътрешната мрежа в моята папка. Отговорът е стандартен, като за
разлика от другите случаи това лице, след проверката, която
направих, е член на секционните избирателни комисии, но явно той
не отговаря на изискването за уседналост и затова е гласувал в
нарушение на изборните правила. Затова и двете хипотези са
посочени в отговора, като към отговора изброяваме и всички онези
книжа, които прилагаме с отговора. Няма да ги зачитам, виждате ги,
те са стандартните.
Благодаря. Предлагам да гласуваме така предлагания отговор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Росица Матева, Иванка Грозева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Цветозар Томов,
Ивилина Алексиева, Емануил Христов).
Колеги, позволете ми в точка „Разни” няколко съобщения.
На първо място, тъй като колегите Нейкова и Мусорлиева
отсъстват, от тяхно име ще видите във вътрешната мрежа в папка на
колегата Нейкова няколко писма от Комисията за защита на личните
данни. Комисията за защита на личните данни иска определена
информация от нас относно заявления за регистрация на
политически партии, списъци. Госпожа Нейкова ще подготви
отговор за следващо заседание и ще ви докладва. Можете да се
запознаете с тези писма.
На второ място, колеги, във вътрешната мрежа има папка на
Мария Мусорлиева, в която е качен оригинал, получен по пощата
към вх. № ЦИК-11-8 от 4 април 2016 г. Ние препратихме по
компетентност този сигнал, но вероятно госпожа Мусорлиева има
някаква причина да го публикува отново. Да знаете, че е публикуван
във вътрешната мрежа.
Също така в нейна папка с вх. № ЦИК-07-28 е публикувана
на руски и на английски език определена информация, която в
момента се превежда на български език, така че тя ще бъде
докладвана в момента, в който е готов преводът.
И, колеги, предпоследен доклад, виждате папка „Езиково
обучение”. В предходното ни заседание имаше такава папка, в
днешно заседание също има такава папка, в днешно заседание
допълва информацията от предходното заседание. Молбата ми ще
бъде в четвъртък на нашето заседание да бъдат докладвани
договорите за езиково обучение и да бъдат одобрени, така че това
езиково обучение да може да започне от началото на следващата
седмица.
Колеги, с това ще закрия днешното заседание на Централната
избирателна комисия, свиквам следващото заседание на Комисията в
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четвъртък от 10,30 ч., като припомням, че днес 14 ч. фирма
„Рикуест” ще ни извърши обучение за прилагане на новата система
за гласуване.
Преди да закрия и господин Христов иска думата.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам само да напомня, че
утре от 11 ч. в Централната избирателна комисия ще бъде направена
презентация от колегата ни от Стара Загора Енчо Иванов – това,
което сме гласували още преди месец. Ще моля колегите, които имат
интерес, а и по принцип обръщението ми е към Централната
избирателна комисия, който има възможност да присъства на тази
презентация, ще бъде от 11 до 12 часа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Христов.
С това закривам днешното заседание.
(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

