
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 337 

На  7  април  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно предложение до Президента на 

Република  България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали. 

Докладва: Метин Сюлейман

2. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват:  Александър  Андреев,  Йорданка  

Ганчева, Иванка Грозева

3. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладват:  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева

4. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Докладват:  Александър  Андреев,  Йорданка  

Ганчева,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  

Румен  Цачев,  Метин  Сюлейман,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева

5. Доклад относно писмо от ГД „ГРАО“. 

Докладва: Румяна Сидерова

6. Доклади по постановления от прокуратури. 



Докладва: Метин Сюлейман

7. Доклади по писма. 

Докладват:  Таня  Цанева,  Иванка  Грозева,  

Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейман,  

Камелия Нейкова, Росица Матева

8. Разни. 

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман, 

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

и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев и Мария Бойкинова. 

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми  колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  7  април 2016 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? 

Първа  вдигна  ръка  колегата  Нейкова,  след  това  колегата 

Мусорлиева. Заповядайте, госпожо Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да бъда 

включена в т. 7 и т. 8. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля да ме включите в т. 3. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да ме включите във искания за изплащане 

на възнаграждения, ако обичате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 

господин Ивков. 

Други предложения? – Не виждам. 

Определям господин Сюлейман да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

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

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъстват: господин Баханов, госпожа Бойкинова, господин Пенев, 

господин  Чаушев  и  госпожа  Солакова.  Всички  останали  сме  на 

заседанието. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1. Проект на решение относно предложение до Президента 

на Република България за насрочване на частичен избор за кмет 

на кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МАТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  общинската 

избирателна комисия в Момчилград, област Кърджали с писмо с вх. 

№  МИ-15-512  от  5  април  2016  г.,  ни  е  уведомила,  че  със  свое 
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решение № 132 от 22 март 2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от 

Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация  е 

прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Ауста, 

община Момчилград,  област  Кърджали.  Във връзка  с  това аз  съм 

подготвил проект на решение, който е във вътрешната мрежа в моя 

папка. 

Към  това  писмо  са  приложени:   решението,  с  което  са 

прекратени пълномощията на кмета на кметство Ауста, също така и 

писмо  с  изх.  №   от  Агенцията  по  вписванията  до  ОИК  – 

Момчилград,  заверено,  както  и  заверено  копие  на  удостоверение, 

издадено от Агенцията по вписванията. 

Решението  за  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на 

кметство  Ауста,  община  Момчилград,  област  Кърджали  не  е 

обжалвано и е  влязло в сила,  с оглед което,  колеги, аз предлагам 

каквато  е   практиката  на  Централната  избирателна  комисия,  да 

приемем  решение,  с  което  да  предложим  на  президента  на 

Република България на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс, 

да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Ауста,  община 

Момчилград, област Кърджали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, чухте доклада на господин Сюлейман. 

Имате ли коментари и предложения? – Не виждам 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3171-МИ. 

И който е съгласен с писмото до президента на републиката, 

с което да изпратим решението и документите, моля да гласува. 
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Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи е господин Андреев – заповядайте. 

АЛЕКСАДЪР АНДРЕЕВ: В моя папка, в днешно заседание 

са  качени  два  проекта  на  решения  за  отваряне  на  запечатани 

помещения,  в  които се  съхраняват  изборните книжа и материали. 

Първият № 3150. 

Докладвам ви постъпило искане вх. МИ-14-78 от 05.04.2016 

г. от кмета  инж. Дилян Млъзев на община Елена, с което се иска 

отварянето  на  запечатаното  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  местните  избори  и  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Република  България,  изборите  за 

членове на Европейски парламент, изборите за общински съветници 

и за кметове и за национален референдум на 23 октомври 2015 г., с 

оглед  предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от  местните 

избори, проведени на 23 и 30 октомври 2011 г. и предаването им на 

архив.  Тъй  като  в  първоначалното  искане  не  беше  уточнено  кои 

книжа се  съхраняват  в  изборното  помещение,  след  като  вчера  се 

свързах със секретаря на община Елена, те изпратиха допълнително 

писмо,  което  е  със  същия  номер  с  дата  6  април  2015  г.,  с  което 

дадоха вече тази пълна информация какво се съхранява. 

Във   връзка  с  това  съм подготвил  проекта,  като  разрешим 

достъпа  за  отваряне  на  помещението,  съгласно  реда  на  наше 

Решение  №  2662-МИ/НР  от  18.10.2015  г., и  бъдат  архивирани 

книжата  и  материалите  от  изборите  за  общински  съветници  и 
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кметове  от  2011  г.,   а  останалите  остават  до  следващите  избори, 

съгласно срока, за който следва да бъдат пазени. 

В  проекта  не  е  предвидена  и  сигнатурата,  тъй  като  са 

обхванати  повече  от  един  избор  –  вътре  са  местни  избори, 

Европейски парламент, референдум, местни избори.  Това е с оглед 

на  индекса  при  даването  на  решението.  Казвам  го  само  като 

допълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

вашите становища. Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3172-ЕП/ПВР/МИ – сигнатурата е 

с цел продължаване на практиката до момента. Господин Андреев е 

прав,  че  са обхванати повече от един избор,  но тъй като липсват 

изборни книжа за изборите за народни представители, поради тази 

причина давам сигнатура.

Продължете, господин Андреев.

АЛЕКСАДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило писмо от община Златарица, област Велико Търново - вх. 

№  МИ-14-77  от  5  април  2016  г.,  с  което  се  иска  отварянето  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали и предаването на „Държавен архив“, на тези, които са за 

местните избори от 2011 г. 

И  тук  правя  уточнението,  че  също  не  беше  посочено  в 

първоначалното писмо кои изборни книжа се съхраняват.  С оглед 

на което след разговор със секретаря на община Златарица, постъпи 

второ писмо, което е със същия номер, само че от дата 6 април 2016 
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г.,  с  което  беше  уточнено,  че  в  помещението  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от местните избори и от изборите за 

президент е вицепрезидент от 23 и 30 октомври 2011 г., членовете на 

Европейския парламент, народни представители 2014 г. и местните 

избори, които са от 2011 г. 

В тази връзка съм подготвил проект, който е в моята папка с 

№ 3151, да разрешим достъпа до помещението с оглед архивирането 

на документите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря, 

господин Андреев.

Колеги коментари?- Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3173.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  -  госпожа  Ганчева, 

заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, с вх. 

№  МИ-1480  от  6  април  2016  г.,  което  е  от  заместник-кмета  на 

община Банско, която изпълнява за кмет на община Банско. Това е 

искане за отваряне на помещение и да бъде разрешен достъпът до 

помещение стая № 4, което се намира в таванския етаж на сградата 

на общинска администрация в община Банско. В същото помещение 

се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори 

за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на 

Република България от 2011 г., които са произведени. 

Разпечатването  и  достъпът  до  помещението е  необходим с 

цел  предаването  на  книжата  в  отдел  „Държавен  архив“  в 

Благоевград при Държавна агенция „Архиви“. 
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Предлагам ви проект на решение, който е в папка с моите 

инициали -  проектен № 3148, с което да разрешим отварянето на 

запечатаното  помещение,  описано  в  писмото,  което  е  за  кмет  на 

община Банско1 само за предаване на изборните книжа и материали 

от произведените местни избори през 2011, като стандартният текст 

се съдържа в диспозитива на решението: указваме по отношение на 

изборните книжа от произведените президентски избори, че трябва 

да се съхраняват до изборите от същия вид.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува. 

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

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Това е Решение № 3174-ПВР/МИ.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  -  госпожа 

Грозева, заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-530 е 

пристигнало искане от общинска избирателна комисия – Монтана, 

която  във  връзка  с  решение  №  3577  от  29  март  2016  г.  по 

административно дело № 13914 от 2015 г. по описа на Върховния 

административен  съд,  Върховният  административен  съд  се  е 

произнесъл  и е дал указание: върнал е делото за ново разглеждане 

от друг състав,  като в указанията фигурира разпореждане да бъде 

представен чувалът от секция № 122900050 ведно с оригинала на 

протокола от същата секция. 

Тъй като към документите е приложено и разпореждане от 31 

март 2016 г. на Административен съд – Монтана, III състав, считам, 
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че  не  е  необходимо решение и  съм подготвила  писмо,  което съм 

адресирала  както  до  кмета  на  община  Монтана,  така  и  до 

председателя на ОИК – Монтана, че в изпълнение и съгласно наше 

Решение № 2662-МИ/НР – т. 30 и т. 31, когато имаме разпореждане 

на съдебните органи, не е необходимо изрично разрешение от ЦИК. 

И ви  предлагам по този  начин да  им отговорим,  като при 

отварянето следва да се спазва същият ред, описан в наше  Решение 

№ 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И пак в тази връзка. 

Във връзка с разпореждането на Върховния административен 

съд и съответно на Административен съд – Монтана,  колегите от 

общинска избирателна комисия – Монтана, са поискали от нас да им 

бъде  изпратен  оригиналният  протокол  от  секция  № 122900050  за 

съдебното заседание, което е насрочено на 11 април 2016 г. в 10,30 ч. 

Колеги,  аз  съм  извадила  оригиналния  протокол. 

Междувременно ние по това дело сме пращали заверено копие.  Сега 

аз  съм подготвила и заверено копие, и в зависимост от решението на 

Централната  избирателна  комисия  ще  постъпя,  както  комисията 

реши. Но ми се струва, че няма пречка да бъде изпратено заверено 

копие и съответно писмо до състава на Административния съд, че в 

случай  че  желаят  да  направят  сверка  или  съпоставяне  на  двата 
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протокола, може да се насрочи експертиза, но не знам дали все пак 

това е разпореждане на съда.  

Като имате предвид, че вземайки протокола, на негово място 

съм оставила заверено копие със син печат от протокола, тъй като 

както знаете, това дело се гледа вече 6 месеца и не се знае колко още 

ще продължи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева за детайлния доклад.

Първа за изказване беше госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  не  им  казваме,  че  могат  да 

назначат експертиза, а че при назначаване на експертиза ще могат 

експертите да работят при нас върху оригиналните документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Втора е госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  считам  че  трябва  да 

изпълним  разпореждането  на  съда,  да  изпратим  оригинала,  като 

изрично  в  нашето  решение  да  укажем,  че  го  изпращаме  само  за 

констатация в откритото съдебно заседание, което е насрочено за 11 

април 2016 г., след което незабавно да бъде върнат оригиналът, като 

съдът  може  да  сравни  в  съдебното  заседание,  че  изпратеното 

заверено  копие  на  протокола  съответства  на  оригинала,  който  се 

пази в Централната избирателна комисия. 

Причината  за  това  мое  предложение  е  и  решението  на 

Върховния административен съд, в мотивите на който е посочено, че 

е възможно в оригиналния протокол да се съдържат други данни, 

несъдържащи се в копието. И на това основание Административен 

съд  –  Монтана,  е  поискал  и  е  задължил общинската  избирателна 

комисия – Монтана, да представи оригиналния протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Реплика към госпожа Матева.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Не подкрепям такова  предложение. 

Не можем да го пращаме, трябва да командироваме човек на ръка за 

заседанието,  за  да  се  направи  констатация  и  да  се  вземе  обратно 
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протоколът.  Практика  да  разнасяме  оригинални  документи  по 

пощата не може да създаваме в момента. Или тук при нас на място, 

или наш човек  - имаме си юрисконсулт ще отиде, ще представи на 

заседанието, трета страна е задължена, третата страна представя за 

констатации, като преди това го опишем в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Това  беше  реплика  към  госпожа  Матева.  Ще  ползвате  ли 

дуплика? – Не. 

Госпожа Ганчева за изказване.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  също  считам  и  предлагам  да 

изпратим  оригиналния  документ.  поддържам,  че  може 

юрисконсултът  или  някой  от  администрацията  да  го  занесе  в 

Административния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

уважаеми колеги. 

Други становища има ли? - Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че е излишен разход на ресурси. 

Няма проблем да се доверим на българските пощи. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 

заседанието  постъпиха  два  принципни въпроса  и  преди  да  видим 

механизма, да преценим принципно – дали ще изпратим завереното 

копие  и  ще  подчертаем,  че  с  оригинала  може  да  се  запознае 

експертиза  тук  на  място,  или  ще  изпратим  (вече  механизма  ще 

видим какъв ще бъде) оригиналния протокол.

Аз умишлено давам малко повече време за мислене. Можем 

ли да постигнем единно становище и да се обединим?

Колеги, в залата постъпи и трябва да подложа на гласуване 

първо … (Реплики.)

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Предлагам  ви  в  такъв  случай  да 

изпратим  писмото  до  общинска  избирателна  комисия  –  Монтана, 

придружено  със  заверен  препис  със  син  печат  и  в  писмото  да 

добавим, че представител на Централната избирателна комисия ще 

11



присъства  на  делото  с  оригинала  за  евентуална  сверка,  за 

констатация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Предлагам  в  изпълнение  на 

разпореждането  на  съда,  което  сме  длъжни  да  изпълним,  да 

представим  оригинала,  с  писмо  и  с  придружително  писмо  да 

помолим веднага след като документът послужи за установяване на 

съответните  факти по делото,  да  ни бъде  изпратен със  специална 

поща или както е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Всъщност, 

господин  Ивков,  вие  детайлизирахте  първото  предложение,  което 

постъпи в залата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не можем ние да пратим копие отново. 

Хората искат оригинала и който се е явявал по дела, знае, че има 

разлика  между  заверен  препис  и  оригинал.  Дайте  да  не  правим 

хитрини пред българския съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   И  госпожа 

Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  искането  е  направено  от 

общинската избирателна комисия – Монтана. И писмото, което ви 

докладвах,  е  адресирано  до  общинска  избирателна  комисия  – 

Монтана.  Тоест,  вие  веднъж  какво  предлагате?  Да  изпратим 

оригинала  на  общинската  избирателна  комисия?  А  как  да  го 

изпратим? (Реплики.)

Нас  не  ни  е  задължил  никой  -  Централната  избирателна 

комисия. Задължена е общинската избирателна комисия. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  При  детайлизирането  на  фактите, 

които погледнахме в преписката, се установява, че искането на съда 

е  отправено  до  общинската  избирателна  комисия  –  Монтана. 

Общинската избирателна комисия следва да изпрати копието, което 

е  за  общинската  избирателна  комисия,  и  да  го  предостави,  да  го 
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занесе,  защото тя е страна по делото в съда.  Ние нямаме съдебно 

искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В подкрепа на казаното от госпожа 

Сидерова. На всичкото отгоре те имат оперативна самостоятелност 

да си вземат решение. И задължително те трябва да си го вземат това 

решение - кое да изпратят  -  при положение че заверения препис е 

при тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, става въпрос за протоколи, 

нали? 

ОБАЖДАТ СЕ: Да. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: На самия протокол отгоре пише, че е 

в три екземпляра.  Никой не е казал,  че само първият екземпляр е 

оригинал. Те са под индиго, така че единият от екземплярите го има 

общинската  избирателна  комисия.  Тя  може  да  представи  този 

протокол,  който има -  нищо че  е  малко по-блед или т.н.  Така  че 

освен нашето заверено копие от първия екземпляр, защото се снима 

по-лесно,  те  биха  могли  и  на  мен  ми  се  струва,  че  е  редно  да 

представят  това  копие.  Защото  в  самия  закон  пише:  първият 

екземпляр е за ЦИК, вторият екземпляр е за ОИК, третият екземпляр 

е за общината. Този екземпляр, който е за ОИК, те искат от тях ОИК 

да го представи, значи те ще представят това, което имат. 

Няма  проблеми,  няма  защо  ние  да  им  го  снимаме  и  да 

изпращаме заверено  копие.  Просто ще извадят  от  помещението в 

което  се  съхраняват,  съответния  протокол  и  ще  го  занесат  да  го 

представят – ще кажат: ето това има ОИК, искате от нас това - това 

е. Това не е пресниман екземпляр. (Реплики.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: По разпореждане на съда. Казах от кой 

е писмото и от кого е искането. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  искането  е  и  е  задължена 

общинската  избирателна  комисия.  И както  казах  вчера,  когато  го 

обсъждахме,  също  обсъждахме  варианта  общинската  избирателна 

комисия  да  представи  на  съда  екземпляра  от  протокола,  който  е 

оставен  за  нея  -  това  е  вторият  екземпляр  от  трите  индигирани 

протокола. 

Само че всички знаем, че той е написан под индиго. Въпросът 

е това този документ - вторият лист, има ли силата на оригинал или 

екземплярът,  който  остава  в  ЦИК  и  който  е  с  мастилото,  е 

оригиналният,  а  този  който  е  под  индиго,  не  е.  И  затова  излезе 

предложението да изпратим нашия екземпляр. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Казвате, че сте го обсъждали, но не е 

обсъждано в залата. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Много  ясно  казах,  че  на  колегата 

Грозева  е  разпределена  преписката  и аз  съм написана в копие от 

председателя. И двете като докладчици го обсъждахме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 

излезем  от  това  кой  с  кого  какво  е  обсъждал.  Ние  в  оперативен 

порядък се подпомагаме. В случая преписката е на госпожа Грозева, 

като отговаряща за района,  а  на госпожа Матева  в  копие,  поради 

отсъствието на госпожа Бойкинова и на господин Пенев.

Заповядайте госпожо Сидерова. (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да се чуе аргумент, който е в 

закона и който  решава нашия спор. Изобщо на никого не се карам и 

от никого не искам нещо повече. Добре, не слушайте. Това си е ваше 

право. 

Член  459, ал. 2 – „Протоколите на общинската избирателна 

комисия  са  в  два  идентични  екземпляра  и  се  изработват  на 

двупластова индигирана хартия.“ 

Съжалявам,  колеги,  че  излишно  спорим.  Идентичността 

означава,  че вторият екземпляр, който е за ОИК, си е със същата 

стойност, какъвто е първия екземпляр, който е ЦИК. ОИК е длъжна 
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да представи своя екземпляр и ще си поиска от кмета да й го даде, 

ако е в кмета, а още не се намира при нея на пазене. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  При  така  изяснената  вече  фактическа 

обстановка и фактите, аз променям моето предложение, т.е. оттеглям 

първото, и правя ново такова:  с писмо да изпратим заверен препис 

от нашия екземпляр и да кажем, че съгласно еди-кой си член, който 

колегата  Сидерова  току-що  продиктува,  всеки  от  екземплярите, 

намиращи се и в Централната избирателна комисия, и в общинската 

комисия  е  оригинал,  поради  което  следва  да  се  представи  от 

страната – общинска комисия, техният екземпляр и в случай, че той 

не е достатъчно четлив, прилагаме и заверено копие за сверяване на 

нашия  екземпляр.  И  считам,  че  при  тези  обстоятелства  това  е 

абсолютно  достатъчно  и  ще  удовлетвори  и  съда,  за  да  установи 

обективната истина по фактите, които го интересуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: С допълнението, че копието предлагам да 

бъде снимано на цветен ксерокс с отбелязване,  че това е заверено 

копие на екземпляра от протокола, който се намира в Централната 

избирателна комисия. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не е нужно. Протоколът е бял. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колега Грозева, ако искате да кажете нещо 

след това, има си ред. Той е бял, но 80 на сто от протоколите са с 

поправки. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

обединяваме ли се около това предложение, след като проведохме 

този дебат? – Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Тъй  като  нашата  кореспонденция  е 

между  нас  и  общинската  избирателна  комисия  –  Монтана.  Аз  ви 

предлагам и тъй като те са конституирани като страна по делото, аз 

ви предлагам копието от протокола да бъде изпратено на тях, тъй 
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като  те  ще  се  явят  задължително,  като  допълня  писмото.  Още 

повече,  че искането е целият чувал да бъде представен пред съда 

(може би ще броят,  нямам представа),  така  че  вътре  е  и  тяхното 

копие  от протокола - в отделен плик би трябвало да е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Техният 

оригинал на протокола.

Колеги, който е съгласен с това предложение след дебатите, 

моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

3. Доклади по жалби и сигнали. 

Единствен докладчик е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  включих  това  в  точка 

„Жалби“, защото така е заявено като жалба, но считам че не бива да 

се приема като жалба. Жалбата е от Георги Любенов Руменов, с вх. 

№ МИ-15-138 от 5 април 2016 г., в папка с моите инициали в днешно 

заседание е. 

Господин  Руменов  за  пореден  път  се  обръща  към 

Централната  избирателна  комисия,  като  счита,  че  общинската 

избирателна комисия – Съединение, не изпълнява задължителните 

указания  на  Централната  избирателна  комисия,  че  не  предприема 

никакви действия по повод негов сигнал за предсрочно прекратяване 

пълномощията на кмета на гр. Съединение. 

Аз ще ви припомня, че от началото на тази година, всъщност 

от януари 2016 г., е началото на тази преписка, когато беше подаден 
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този  сигнал  и  към  Централната  избирателна  комисия,  и  към 

общинската избирателна комисия. 

Общинската  избирателна  комисия  –  Съединение,  има  две 

решения: от края на м. януари 2016 г. с едното приемат, че ще дадат 

възможност на кмета на общината да направи възражение, съгласно 

ЗМСМА,  а  с  другото  -  да  съберат  необходимите  документи  от 

Националната агенция за приходите, от Агенцията по вписванията 

относно  обстоятелството  дали  кметът  е  предприел  действия  по 

прекратяване на фирмата на едноличен търговец. След което, както 

запознаха  и  Централната  избирателна  комисия,  за  което  ви 

докладвах  в  предходни  заседания,  те  изчакват  да  съберат  всички 

необходими документи. 

След тази жалба, за която ви казах, че вчера е постъпила, аз 

проведох  разговор  със  секретаря  на  общинската  избирателна 

комисия,  тъй  като  не  можах  да  намеря  контакт  на  председателя, 

който е отскоро председател на ОИК, във връзка с едно наше писмо 

от м. март 2016 г. да ни запознаят с предприетите действия. 

Те  са  ни  уведомили  в  края  на  м.  март  2016  г.,  но  вчера 

изпратиха  допълнение  към  техния  отговор,  като  всъщност  това 

допълнение представлява копие на всички документи, с които те са 

се снабдили във връзка с първоначално подадения сигнал. И аз също 

направих  проверка  в  обявените  документи  в  Агенцията  по 

вписванията. 

Всички тези неща, за които говоря са качени към вх. № МИ-

15-138, за да се запознаете и вие. 

На 3 февруари 2016 г. е заличен едноличният търговец, има 

прехвърляне  на  търговското  предприятие  и  прекратяване  на 

дейността.  В  общинската  избирателна  комисия  е  постъпило  и 

уведомлението,  което  трябва  да  се  подаде  към  Националната 

агенция за приходите, което е с дата 30 ноември 2015 г., а именно в 

едномесечния срок по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, т.е. в случая, видно 

от  тези  документи,  няма  неизпълнение  на  това  задължение  на 

обявения за кмет на гр. Съединение. 
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От разговора със секретаря на ОИК – Съединение, става ясно, 

че  има  образувана  преписка  в  Районната  прокуратура  по  повод 

подаден  сигнал.  Нямаме  информация  какъв  е  този  сигнал.  И 

общинската  избирателна  комисия  е  взела  решение  да  изчака  да 

приключи проверката по този сигнал и след което ще се произнесе 

относно това има ли, няма ли основание за предсрочно прекратяване 

пълномощията  на  кмета.  И  за  това  си  свое  решение  те  са  ни 

уведомили с писмото, което са ни изпратили с вх. № МИ-15-456 от 

29 март 2016 г. 

Колеги,  предвид  цялото  развитие  на  тази  преписка  ви 

предлагам  да  отговорим  на  господин  Руменов,  че  общинската 

избирателна  комисия  е  изпълнила  дадените  от  ЦИК  указания,  а 

именно да изпрати информация за предприетите от ОИК действия и 

ако му е нужна повече информация, да се обърне към общинската 

избирателна  комисия,  където  в  преписката  по  неговия  сигнал  се 

съдържат  всички  необходими  документи,  както  и  той  може  да 

получи  информация  кога  евентуално  ОИК  ще  се  произнесе  с 

решение. 

Подготвила съм проект на писмо с № 7485 в моята папка, за 

да се запознаете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова, за детайлния и изчерпателен доклад.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен да изпратим този отговор, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с оглед отсъствието на госпожа Солакова, понеже до 

този  момент  минаваха  преписки  с  втори  подпис  секретар  или 
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заместник-председател,  просто  на   всички  казвам  днешните 

преписки да бъдат председател и заместник-председател. 

Колеги, има още един докладчик по тази точка. 

Госпожа Мусорлиева, заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка с вх. 

№  11-8  е  този  сигнал,  за  който  предния  път  се  опитах  да  ви 

докладвам. С право поискахте да е качен. Това е моето предложение 

по сигнала на Ахмед Мехмед Юсуф  от с. Горско Дюлево, постъпил 

в  Централната  избирателна  комисия  с  № 11-8  от  30.03.2016  г.,  а 

именно  за  общинския  съветник  Нериман  Сабри  Салиф  в 

Момчилград, която е на трудов договор, както се изказва подателят 

на  сигнала,  към  кмета  на  общината,  е  изцяло  по  мое  мнение  за 

Комисията  за   предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на 

интереси и не е подсъден, не е по компетентност на нас. 

И  тъй  като  е  изпратено  само  до  Централната  избирателна 

комисия, моето предложение е да го препратим в цялост, тъй като 

постъпи  с  оригинален  подпис  от  лицето  този  сигнал,  да  го 

препратим  на  Комисията  за   предотвратяване  и  установяване  на 

конфликт  на  интереси.  Изложеното  в  него  изцяло  е  свързано  с 

компетентността на тази комисия.  Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 
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Продължаваме към следваща точка:  

4. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Първи докладчик е господин Андреев.

АЛЕКСАДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане  от  общинската  избирателна  комисия  –  Свиленград,  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведено  едно  заседание  на 

21.03.2106  г.,  като  същото  е  във  връзка  с  отварянето  на  изборно 

помещение,  т.е.  определяне  на  членове,  които  да  присъстват  при 

отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа 

и материали и прибирането на съответните списъци след проверка 

от  териториално  звено  „ГРАО“  –  Хасково.  Присъствали  са 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  шестима  членове. 

Предлагам  за  изплащане  на  основание  Решение  №  2901-МИ  от 

5.11.2015 г. на ЦИК, раздел I, т. 1, буква „и“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева - заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

15-527 от 6 април 2016 г., с което е направено искане за изплащане 

на  възнаграждение  от  ОИК  в  община  Белово,  за  проведено 

дежурство  на  членове  на  общинската  избирателна  комисия,  както 

следва: Христо Вълков – председател, и Цветелина Минкова Митева 

– член, на 30 март 2016 г. Проведеното дежурство е във връзка с 

разпореждане на Административен съд – гр.  Пазарджик,  да бъдат 

представени книжа и материали, които са изброени в искането – 12 

броя торби за съхранение на изборни книжа. 
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Искането е окомплектовано съгласно наше решение с всички 

приложения,  съобщения,  протокола.  Предлагам да бъде изплатено 

така поисканото възнаграждение за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило искане 

за изплащане на възнаграждение от общинска избирателна комисия 

– Роман. Постъпило е с вх. № МИ-15-506 от 5 април 2016 г., като се 

прави искане да се изплатят четири дежурства и едно заседание. 

Дежурствата са осъществени на 7 март 2016 г. от председател 

и секретар, като основанието е Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. 

на  ЦИК,  раздел  II,  т.  12,  буква  „в“,  а  именно окомплектоване  на 

документи за изпращане на жалба в Административен съд – Враца. 

На  10  март  2016  г.  е  проведено  дежурство  също  от 

председател и секретар, като основанието е същото, но буква „г“, а 

именно подготовка  на  документи,  допълнителни за  изпращане  по 

преписката, в изпълнение на разпореждане на Административен съд 

– Враца.

На 17 март 2016 г. отново е дадено дежурство от председател 

и секретар, като основанието е раздел II, т. 12, буква „б“ от Решение 

№ 2901-МИ от 5.11.2015 г.  на  ЦИК,  а  именно явяване  в  открито 

съдебно заседание по дело в Административен съд – Враца.

Следващото  дежурство  е  на  24  март  2016  г.,  пак  от 

председател  и  секретар  -  отново  явяване  в  следващо  съдебно 

заседание по делото.

21



А на 21 март 2016 г. е проведено заседание на общинската 

избирателна комисия – Роман, на което са присъствали председател, 

заместник-председател,  секретар  и  8  членове,  на  което  са  взели 

решение да ни уведомят, че следва да бъде уведомен президентът на 

Републиката, да насрочи нов избор за кмет на кметство  Стояновци, 

какъвто вече е и насрочен, и основанието е чл. 465, т. 5 от Изборния 

кодекс. 

Това  са  исканията  и  предлагам  да  вземем  протоколно 

решение, с което да изплатим възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви искане за изплащане 

на възнаграждения с вх. № МИ-15-488 от 6 април 2016 г. от ОИК – 

Ямбол.  Възнагражденията  са  за  четири  заседания,  за  които  има 

съответно приложени протоколи. Заседанията са както следва: на 29 

януари 2016 г., на 8 февруари 2016 г., на 18 февруари 2016 г. и на 24 

март 2016 г. 

Както  и  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на 

дежурства както следва: дежурство на 28 януари 2016 г. за един член 

на  комисията  -  за  подготовка  на  материали  за  предсрочно 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник.  Дежурство, 

проведено на 5 февруари 2016 г., по повод предоставено от Районен 

съд  –  Елхово,  съдебна  справка   относно  твърдения,  изнесени  в 
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сигнал – двама души. Дежурство, проведено на 17 февруари 2016 г., 

за двама членове на комисията - проведено във връзка с подготовка 

на материали във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията 

на общински съветник. Дежурство, проведено на 23 февруари 2016 

г., – подготовка на преписка по атакувано решение на ОИК – Ямбол, 

за изпращане в съда – на трима членове. Дежурство, проведено на 24 

февруари  2016  г.,  за  изготвяне  на  писмено  становище  по  жалба 

против решение на ОИК – Ямбол – един член. Дежурство, проведено 

на 29 февруари 2016 г., за процесуално представителство, като е за 

четирима членове на ОИК. Дежурство, проведено на 7 март 2016 г., 

за изготвяне на писмено становище по жалба против определение на 

Административен съд – един член. Дежурство на 10 март 2016 г. за 

изготвяне на писмено становище по жалба – четирима членове на 

ОИК. Дежурство, проведено на 18 март 2016 г., за предоставяне на 

изисканите  от  органи  на  дознанието  документи  във  връзка  с 

преписка еди-си кой номер  - двама членове. Дежурство, проведено 

на 23 март 2016 г., за подготовка на материалите за заседанието във 

връзка  с  обявяване  за  избран  общински съветник  -  на  следващия 

кандидат от листата, както и за справки и искания от ОД на МВР – 

Ямбол - за двама членове. 

Предлагам  да  бъдат  изплатени  възнагражденията  за 

докладваните четири заседания и докладваните дежурства на ОИК – 

Ямбол.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, въпроси, мнения? – Няма. 

Който  е  съгласен  с  предложеното  от  докладчика,  моля  да 

гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Мария Мусорлиева,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Заповядайте,  господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам  вх.  №  МИ-15-505  от 

5.04.2016 г. Искане на изплащане на възнаграждения за дежурство 

от общинска избирателна комисия – Искър. 

Искането е за три дати – 2 март 2016 г., 14 март 2016 г. и 23 

март  2016  г.,  като  дежурствата  са  давани  -  посочено  е,  от 

председателя на общинската избирателна комисия с отработени по 4 

часове, посочено в самото искане. За самите дежурства е посочено 

каква  е  извършената  работа.  Имахме  такъв  подобен  случай  от 

същата  комисия  преди  и  редуцирахме  самото  искане  относно 

плащането. 

Едното  дежурство  е  свързано  с  изготвяне  и  изпращане  на 

справка  за  възнаграждения  на  ОИК  за  м.  февруари  2016  г.  и 

проверка  в  електронната  поща  на  ОИК,  на  сайта  на  ЦИК,  на 

Административен  съд  –  Плевен,  и  на  ВАС  във  връзка  с 

административно дело. 

Другото дежурство е получаване и завеждане във входящия 

регистър  писмо  на  ЦИК  и  среща  с  главния  счетоводител  на 

общината във връзка с изплащане на възнаграждения на ОИК за м. 

февруари 2016 г., и пак проверка във връзка с административно дело 

в Административния съд. 

И  третото  дежурство  на  23  март  2016  г.  е  получаване  и 

завеждане  във  входящия  регистър  на  ОИК  на  решение  по 

административно  дело  от  Административен  съд  –  Плевен,  и 

изготвяне  и  изпращане  на  покана  за  провеждане  на  нов  жребий 

между  кандидати  на  кандидатска  листа,  които  са  получили равен 

брой преференции.

Колеги, предлагам да изплатим не три, а едно или две - по-

скоро  за  две  дежурства  възнаграждения  на  председателя  на 

комисията, предвид обема на работата, който е посочен. И тъй като 

това  искане  е  повторно  и  подобно  на  предходно,  и  се  цитира 

навсякъде  проверка  във  връзка  с  дело  в  Административен  съд  – 
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Плевен,  и  съответно  решението,  което  е  обжалвано  и  пред 

Върховния административен съд, само за сведение, тъй като  и по 

двете  дела  вече  има  решение,  т.е.  има  и  решение  от  Върховния 

административен  съд.  Предметът  на  делото  е,  че  не  е  проведен 

законосъобразно жребият между двама кандидати, получили равен 

брой  преференции.  Административен  съд  –  Плевен,  е  приел,  че 

следва  да  се  проведе  нов  жребий,  тъй  като  тези  лица  не  са 

присъствали  при  тегленето  на  жребия.  Присъствали  са 

представители  на  партия,  комисия,  проведен  е  законосъобразно 

жребият  предвид  процедурата,  но  тези  двама  кандидати  не  са 

присъствали по една или друга причина. И Административният съд 

–  Плевен,  е  приел,  че  следва  да  се  проведе  нов  жребий.  Това 

решение  на  Административния  съд  е  обжалвано  пред  Върховния 

административен съд и е потвърдено, тъй че в ОИК – Искър, ще се 

проведе нов жребий, предвид това, че не е спазена процедурата най-

вече,  по  същество,  за  присъствие  на  двамата  кандидати  при 

произвеждане на жребия. Казвам го като практика, която трябва и за 

нас да знаем. 

Предложението ми беше да бъдат изплатени две дежурства 

на председателя на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев за детайлния доклад.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик,  а  именно  господин 

Сюлейман. Заповядайте. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-15-508 от 5 април 2016 г. Това е писмо с искане за изплащане 

на възнаграждения за проведени заседания и дадени дежурства от 

общинската избирателна комисия – Момчилград. Заседанията са пет 

на брой. Дежурствата са четири. И са както следва: 

Заседанията са на 9 март 2016 г., 15 март 2016 г., на 22 март 

2016 г., на 26 март 2016 г. и на 2 април 2016 г.

Дежурствата са на 14 март 2016 г., на 21 март 2016 г., на 25 

март  2016  г.  и  на  1  април  2016  г.  Дежурствата  са  във  връзка  с 

подготовка  на  материалите  за  заседанията,  които  са  проведени  в 

следващите  дни,  като правното основание,  на което предлагам да 

бъдат  изплатени  възнагражденията  за  дадените  дежурства,  са 

Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел II, т. 12, буква 

„а“.

Заседанията са, както докладвах - съвсем в резюме какво се е 

случило на тези заседания, колеги. 

На 9 март 2016 г. е разгледан сигнал относно неизпълнение 

на задълженията в срока на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, по отношение 

на кмета на кметство – Горско Дюлево, община Момчилград, като в 

същото заседание са се взели решения да се направят съответните 

проверки  в  Търговския  регистър.  Вследствие  на  направените 

проверки, на 15 март 2016 г. се провежда следващо заседание, като 

на  това  заседание  се  взема  решение,  с  което  са  прекратени 

пълномощията  на  кмета  на  кметство  –  Горско  Дюлево,  община 

Момчилград, решението е с № 131. 

Следващо  заседание  на  22  март  2016  г.,  като  на  това 

заседание  е  прието  решение  №  132,  с  което  са  прекратени 

пълномощията на кмета на кметство – Ауста, като основанието е чл. 

42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. 

Следващо  заседание  на  26  март  2016  г.,  като  на  това 

заседание е взето решение и съгласно чл. 463,  ал. 2,  от Изборния 

кодекс  общинската  избирателна  комисия  със  своето  решение 
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уведомява ЦИК за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета 

на кметство – Горско Дюлево. 

И последното заседание е на 2 април 2016 г.  пак в същата 

хипотеза - приема се решение пак в изпълнение на задълженията от 

чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс, с което общинската избирателна 

комисия със своето решение № 134 от 2 април 2016 г., уведомява 

Централната  избирателна  комисия  за  предсрочното  прекратяване 

пълномощията на кмета на кметство Ауста, община Момчилград.

С  оглед  така  изложеното,  колеги,  предлагам  да  одобрим 

изплащането на възнагражденията. 

За протокола да отчета  само присъствалите на съответните 

заседания. На 9 март 2016 г. са присъствали 10 членове, в това число 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове.  На  15 

март  2016  г.  същите  10  членове.  На  22  март  2016  г.  същите  10 

членове.  На 26 март 2016 г. цялата комисия – пълен състав.  На 2 

април 2016 г.  -  7 членове – в това число председател,  заместник-

председател, секретар и 4 членове. 

И основанието за изплащане на възнагражденията е Решение 

№ 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел I, т. 1, буква „а“. Това е 

за заседанието на 9 март 2016 г.; за заседанието на 15 март 2016 г. е 

буква „в“; за 22 март 2016 г. , също е буква „в“; за 26 март 2016 г. - 

буква „е“; и на 2 април 2016 г. е буква „в“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар 

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  -  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  получено е  писмо с вх.  № 

МИ-15-507 от 5 април 2016 г. от общинската избирателна комисия – 

Попово,  област  Търговище,  за  изплащане  на  възнаграждения  за 

проведено едно дежурство на 30 март 2016 г. и едно заседание на 31 

март 2016 г.

На  дежурството  от  30  март  2016  г.  са  присъствали 

председател, секретар и 1 член, като дежурството е било по повод на 

писмо на Административния съд във връзка с касационна жалба на 

един общински съветник. Доколкото разбрах, той е бил освободен 

поради конфликт на интереси – не се е освободил от фирмата, която 

е  притежавал,  и  е  обжалвал  пред  Административния  съд.  И 

Административният  съд  с  писмо  е  поискал  в  14-днедния  срок 

общинската избирателна комисия да изрази становище. Присъствали 

са председателят, секретарят и член, които са адвокати по професия, 

за да изготвят именно това писмо до Административния съд. 

На следващия ден, 31 март 2016 г.,  е проведено и заседание 

на общинската избирателна комисия, за да утвърди писмото, което 

да изпратят до Административния съд. 

В тази връзка предлагам да бъде изплатено възнаграждението 

за  дежурство  на  тримата  членове,  както  казах  –  председател, 

секретар и един член, и за заседанието на 31 март  2016 г. също на 

цялата  общинска  избирателна  комисия  –  председател,  заместник-

председател, секретар и 8 члена, съгласно Решение № 2901-МИ от 

5.11.2015 г. на ЦИК, раздел II, т. 12, буква „в“. Предлагам да бъде 

изплатено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

28



Ивков,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик - господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, вх. № МИ-15-529 от 6.04.2016 г. - 

искане за изплащане на възнаграждения на членовете от общинската 

избирателна комисия – Асеновград. Проведени са четири заседания, 

всичките  през  м.  март  2016  г.  Обективирани  са  с  искане  за 

изплащане на възнаграждения и за четирите в една молба,  в едно 

искан. 

Заседанията са на следните дати – 22.03.2016 г., 24.03.2016 г., 

28.03.2016,  29.03.2016  г.  Заседанието  на  22.03.2016  г.  е  с  правно 

основание, т. 2 буква „в“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 

г.; на 24.03.2016 г. –  по буква „ж“; на 28.03.2016 г. – по буква „в“; и 

буква „и“ на 29.03.2016 г. 

Като по същество става въпрос за следното:  първото е във 

връзка  с  процедурата  при  молба  на  общински  съветник  за 

прекратяване на мандата му - уведомлението по ЗМСМА (забравих 

точно  кой  член),  уведомяване  на  комисията,  уведомления. 

Следващото на 28.03.2016 г. е когато прекратяват пълномощията му. 

На 24.03.2016 г.  заседанието се е провело с  основание по нашето 

решение   -   по  същество  е  било  за  одобряване  на  становище, 

изготвено от член на комисията пред съда. И на 29.03.2016 г. - във 

връзка с искане на полицията, кои членове от комисията да участват 

при  отваряне  на  помещение  и  сортиране.  Упълномощава  свои 

представители  -  председател  и  двама  членове,  да  получат  от 

представителите  на  общинска  администрация  –  Асеновград, 

неразпечатана торба с бюлетините от проведените на 13.03.2016 г. 

избори за кмет на кметство – Бачково. 

Всичките заседания са свикани с налични основания за това, 

приложени са протоколите. Комисията е била в пълен състав  от 11 

членове,  включително  и  ръководните  длъжности  на  всички 
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заседания, така че предлагам да одобрим изплащането на исканите 

възнаграждения  за  четирите  заседания  на  всички  членове  на 

комисията, взели участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № МИ-15-528 от 6.04.2016 г. ОИК - 

Карлово. Входирано е на справката, но после в документацията има 

и  конкретно  искане  за  изплащане  на  дежурство  на  четирима  от 

членовете, което се е наложило във връзка с изискани материали във 

връзка с извършваща се проверка в РПУ – Карлово, и за подготовка 

и изпращане на исканите материали е дадено дежурство от четирима 

души. Не знам дали се е налагало четирима души да са. Но видно от 

писмото, са изискани 6 справки, така че приемам, че правилно са 

преценили  четирима  души  да  участват.  Трудно  ми  е  да  имам 

обективна преценка, но мисля че трябва да се доверим и да изплатим 

дежурство  на  четирима  души,  а  именно  председател,  секретар  и 

двама  членове,  като  е  препратено  и  копие  на  писмото  до 

председателя  на  общинската  избирателна  комисия  от  кмета  на 

община  Карлово  с  исканите  справки,  заради  което  е  било 

необходимо да се прегледат документите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, има още един докладчик по тази точка, но в момента 

е извън залата. Когато дойде, ще дам думата.

Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред:  

5. Доклад относно писмо от ГД „ГРАО“. 

Думата има госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, едно ведро съобщение. 

С вх. № МИ-04-03-8 от 6 април 2016 г. сме получили писмото 

на Главна дирекция „ГРАО“ за извършена проверка за гласуване в 

нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс на произведените 

на  13 март 2016 г.  нови и частични избори в 18 населени места. 

Изводът е и от проверката се установява, че няма избиратели, които 

да са гласували в нарушение на правилата на Изборния кодекс при 

произведените нови и частични избори за кметове на кметства на 13 

март 2016 г., и втори тур - 20 март 2016 г. 

Ако  може  да  получаваме  само  такива  резултати  от 

проверката,  ще  е  много  хубаво.  Това  е  писмото  на  ГД  „ГРАО“. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик по предходната точка 

– Искания за изплащане на възнаграждения - госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Във  връзка  с  доклада,  който  ви 

докладвах  в  предходна  точка  с  искането,  което  ни  изпрати 

общинската избирателна комисия – Монтана, с вх. № МИ-15-530 от 

6.04.2016 г.,  колегите искат да им бъде заплатено едно заседание, 

което  са  провели  на  6.04.2016  г.  На  заседанието  са  присъствали 
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председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове  и  са 

разгледали, както знаете, разпореждането на Административния съд, 

докладвано  ви  в  предходната  точка.  С  правно  основание  наше 

Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.,  ви  моля  да  одобрим 

изплащането  от  държавния  бюджет  на  това  възнаграждение  на 

общинската избирателна комисия – Монтана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това преминаваме към следваща точка от дневния 

ред:

6. Доклади по постановления на прокуратури. 

Думата има господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№  ЕП-09-841  от  20  октомври  2015  г.  Това  е  постановление  за 

прекратяване  на  наказателно  производство  по  досъдебно 

производство № 893 от 2015 г. по описа на Кюстендилска районна 

прокуратура. 

Досъдебното производство е образувано срещу лице, което е 

гласувало на 25 май 2014 г. в гр. Скопие без да има това право, като 

в хода на разследването е установено, че същото лице е гласувало в 

секция № 114 в гр. Скопие. Същото лице е попълнило декларация по 

чл.  32,  ал.   2,  във  връзка  с  чл.  350,  ал.  1  и  параграф  1,  т.  2  от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. В тази декларация 

същото  лице  саморъчно  и  единствено  е  посочил  своя  постоянен 
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адрес, мислейки, че това е и настоящият му адрес, както е посочил и 

адреса си на пребиваване в Република Македония. 

Особеното в този случай е, че същото лице си мисли затова 

че е имал имот в Македония - имотът е купен през 2012 г., той има 

право  да  гласува  и  до  такъв  извод  са  стигнали  в  секционната 

избирателна комисия. Въпреки това той има само постоянен адрес 

към момента, в който е гласувал. Към датата на гласуване той няма 

настоящ адрес в Република България или в друга страна - членка на 

Европейския съюз. Чак на 1 септември 2014 г. има регистрация по 

настоящ  адрес  в  гр.  Кюстендил  и  съответния  адрес  няма  да  го 

зачитам. 

С  оглед  така  установената  фактическа  обстановка 

наблюдаващият прокурор стига до извода, че прекият умисъл като 

форма на вината е субективен елемент на престъплението по чл. 168, 

ал. 1 от Наказателния кодекс, който не се е доказал по безспорен 

начин,  което  пък  от  своя  страна  води  до  извода  за  липса  на 

осъществен  състав  на  престъплението  по  чл.  168,  ал.  1  от 

Наказателния кодекс, и с оглед на което постановява прекратяване 

на наказателното производство срещу съответното лице. 

Аз  също  споделям  разсъжденията  и  изводите  на 

наблюдаващия  прокурор,  поради  което  предлагам  това 

постановление да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? – Не виждам. 

Остава за сведение. 

Продължете, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам с вх. № НР-09-30 от 17 

март 2016 г. Това е постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство по прокурорска преписка № 198 от 2016 г. по описа на 

Районна прокуратура – гр.  Велико Търново.  В случая се  касае  за 

лице, което е гласувало в национален референдум, в секция № 17, в 

град Велико Търново без да има това право. 
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В случая особеното е, че лицето е румънски гражданин. От 

2006  г.  това  лице живее  в  България  и  е  със  статут  на  постоянно 

пребиваващ.  В  хода  на  разследването  е  установено,  че  има 

консултация, която е направена в секционната избирателна комисия, 

вследствие на което секционната избирателна комисия са допуснали 

лицето да упражни своето право на глас на националния референдум 

на 25 октомври 2015 г. 

Изводите  са  абсолютно  идентични  с  тези  в  предходното 

постановление,  с  оглед  на  което,  колеги,  и  аз  предлагам  това  да 

остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

7. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Цанева - заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, позволете ми по тази точка да ви 

докладвам искане с вх. № МИ-14-79 от 6 април 2016 г. от ОИК – 

Ямбол,  за  достъп  до  запечатани  помещения  с  изборни  книжа  и 

материали от изборите и референдума на 25 октомври 2015 г. Тъй 

като искането е по преписка, заведена от Областната дирекция на 

МВР – Ямбол, затова отговаряме с писмо, а не с нарочно решение. 

Писмото  е  в  моята  папка,  като  им  казваме,  че  не  е  необходимо 

изрично разрешение от ЦИК и при отваряне на помещението следва 

да се спазват редът и условията на наше Решение № 2662-МИ/НР от 

18.10.2015 г., т. 30 и т. 31.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 
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Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № МИ-06-328 от 6 април 2016 

г. ви докладвам за сведение писмо от кмета на община Невестино, с 

което  ни  изпраща  заповедта  и  протокола  и  ни  уведомяват  за 

определяне на длъжностните лица от общинската администрация за 

отваряне на помещението, в което се съхраняват книжа и материали 

за прибиране на избирателните списъци и протокол. 

За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева.

Продължаваме със следващ докладчик - госпожа Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение  вх.  №  МИ-15-466  от  5.04.2016  г.,  с  което  общинската 

избирателна комисия – Кубрат, ни изпраща в оригинал свое решение 

№  246-МИ  от  1.04.2016  г.  за  уведомяване  на  Централната 

избирателна комисия за влязло в сила решение по повод кмета на 

кметство  с.  Мъдрево.  Както  знаете,  ние  вече  изпратихме 

документите към президентството, има насрочен избор. 

Докладвам ви го за сведение.

И  още  нещо,  тъй  като  става  въпрос  за  едно  искане  от 

общинската избирателна комисия – Монтана, което е пристигнало с 

вх.  №  МИ-15-279  от  19.02.2016  г.,  относно  осигуровките  на 

общинска  избирателна  комисия  –  Монтана,  а  и  на  останалите 

общински избирателни комисии. Тъй като не направихме среща с 

НОИ, предлагам ви да им изпратим с едно придружително писмо 

това  искане  за  становище  и  съответно  като  получим  отговор,  да 
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уведомим както Монтана, така и останалите общински избирателни 

комисии, тъй като следва да приключим преписката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица  

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

против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик -  госпожа Сидерова. 

Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, получили сме с вх. 

№  МИ-08-26  искане  от  Административен  съд  –  Смолян,  да 

отговорим дали в ЦИК са постъпвали жалби срещу решения № 183, 

184, 185, 200 до 202, 246 до 249 на ОИК – Неделино, област Смолян, 

като е отбелязано, че заседанието по делото е на 11  април 2016 г. 

Извършихме справка в регистъра на жалбите, който се води в 

Централната  избирателна  комисия,  в  деловодната  система  и  сме 

констатирали,  че  срещу  тези  решения  няма  постъпили  жалби, 

поради което ви предлагам писмо с текст:

„Въз основа на протоколно решение на ЦИК от днешна дата 

7 април 2016 г. ви уведомяваме, че в ЦИК не са постъпвали и не са 

разглеждани жалби срещу цитираните във вашето писмо от 6 април 

2016 г. решения на общинската избирателна комисия – Неделино, с 

номера“  (изброила  съм  номерата  и  датите  на  които  са  взети 

решенията).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № МИ-15-511 от 5 април 2016 г. 

е постъпило писмо от общинската избирателна комисия – Костенец, 

в  отговор на нашето питане.  Спомняте си получените по имейла, 

макар и сигнали от един от членовете на комисията, включително 

със  заплахи  в  един  от  тях.  Общинската  избирателна  комисия  - 

писмото  е  подписано  от  председател  и  секретар,  ни  отговаря,  че 

едното за съжаление към 28 март 2016 г. още не са си били получили 

възнагражденията,  но и че общинската комисия не е  известена за 

тази  кореспонденция,  не  е  взимала  конкретни  решения  за 

осъществяването им. 

Към  момента  на  получаването  на  нашето  писмо 

възнагражденията не са изплатени. 

Уведомяват ни и казват, че се разграничават категорично от 

всякаква кореспонденция, която не е подписана по надлежния ред от 

председателя и секретаря и подпечатана с печата на комисията, и че 

не са съгласувани тези писма с общинската избирателна комисия, 

т.е. колегите са коректни. 

Ние трябва  да  продължим да  им съдействаме,  както сме и 

действали  досега,  независимо  нашето  питане.  За  сведение  е  това 

писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Беше  важно,  колеги.  В  същото  време  ние  препратихме 

преписката  до  администрацията  на  Министерски  съвет  за 

съдействие за извършване на плащането. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  сведение.  Помните  искането  от 

представител на политическа партия в община Златица за замяна на 

членове. Както ме упълномощихте, съм се свързала по телефона с 

представителя  на  партията  и  той  е  известен  за  необходимите 

документи за завършване на замяната. 

Това  засега  ще  остане  за  сведение  и  когато  се  изпратят 

всички  необходими  документи,  тогава  ще  бъде  извършена 

евентуална замяна.

И имам едно писмо с вх. № 15-526 от 6 април 2016 г., което е 

пристигнало по имейл и е от председателя на ОИК – Своге. Отдолу 

си е написал имената. Но запитването е озаглавено като „Запитване 

от ОИК – Своге“: 

„Във  връзка  с  възникнал  казус  в  община  Своге,  правя 

следните  запитвания:  може  ли  общински  съветник  да  стане 

заместник-кмет в друга община? Следва ли след назначаването му 

на поста, лицето да информира председателя на ОИК и съответно да 

се прекратят правомощията му за общински съветник?“

За да не им отговаряме, че ние нямаме правомощия по Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, доколкото 

предсрочното  прекратяване  на  пълномощията  влече  обявяване  на 

следващ в листата, предлагам да им отговорим, че текстът на чл. 30, 

ал. 4, т. 4 е еднозначен и следва да прилагат наше Решение № 3054, 

което ние приехме затова какви решения се вземат от общинските 

комисии при предсрочно прекратяване на пълномощията. Защото не 

можем направо да се намесим, малко е и проучвателен въпросът, но 

все пак от комисия идва и предлагам така да отговорим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари. – Не виждам. 

Който е съгласен с такъв отговор, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик - господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

няколко преразпределени ми писма. 

Първото е  с  вх.  № ЕП-04-02-18 от  1  април 2016 г.  Това е 

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

Писмото е по повод извършваща се проверка по отношение на лица, 

за  които  има  данни,  че  са  гласували  в  нарушение  на  изборните 

правила  на  проведените  избори  за  членове  на  Европейски 

парламент, проведени на 25 май 2014 г. 

Става  дума  за  четири лица.  Първото  е  гласувало  в  Дубай, 

второто в Германия и другите двама в Норвегия. С това писмо се 

обръщат към нас да им предоставим извадка от списъци, изготвени 

от  МРРБ,  по-точно  тази  проверка,  която  беше  извършена  от  ГД 

„ГРАО“, в които са посочени съответните лица и причините, поради 

които лицата са включени в тях. 

Отговор  не  съм  подготвил  и  в  този  смисъл  предлагам  с 

няколко изречения съвсем накратко, прилагайки съответния списък, 

който съм подготвил,  да  им отговорим на поставените  въпроси и 

исканата от нас информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам, колеги, ако позволите 

с  вх.  №  МИ-04-02-42  от  1  април  2016  г.  В  случая  се  касае  за 

проверка.  Писмото  е  от  Районно  управление  на  полицията  – 

Крумовград, по отношение на проверка във връзка с лице, за което е 

установено, че е гласувало в нарушение на изборните правила. 

От  направената  проверка  е  установено,  че  същото  лице  е 

гласувало два пъти,  съответно в секция № 57 и секция № 74.  Аз 

допълнително  направих  проверка,  откъдето  е  видно,  че  лицето  е 

гласувало в основния избирателен списък и в секцията № 74, в която 

е била председател на секционната избирателна комисия. 

В  този  смисъл  ще  подготвя  и  отговора  до  Районно 

управление  на  полицията  –  Крумовград.  Разбира  се,  прилагайки 

всички тези изборни книжа и материали, съответно списъка, в който 

е вписано лицето, както от основния избирателен списък, така и от 

втората  секция  -  №74,  където  е  дописана,  както  и  тази проверка, 

която  е  направено от  ГД „ГРАО“,  откъдето  е  видно,  че  лицето е 

видно, че лицето е гласувало два пъти. В този смисъл ще подготвя 

отговора, колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

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

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: И последното писмо за днес. 

Писмото е от Районно управление на полицията – Айтос. То е 

във връзка с извършване на проверка по отношение на лице, за което 

има данни,  че  е  гласувало  в  нарушение на  изборните правила на 

местните избори. От проверката, която е направена от ГД „ГРАО“, е 

установено,  че  съответното  лице  е  с  настоящ  адрес  в  Република 
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Турция, но той е допуснат да гласува и е дописан в секция № 1 в гр.  

Айтос.  И  в  този  смисъл,  колеги,  аз  ще  подготвя  писмото  (не  е 

подготвено),  ако  го  одобрите,  разбира  се,  като  приложим  и 

съответните копия, както и декларацията, която е попълнило лицето 

в секцията, в която е гласувало – Приложение № 74. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-23-3 до № МИ-

23-7  включително  от  4  април  2016  г.  от  Комисия  за  защита  на 

личните данни са ни изискали на основание, чл. 22, ал. 5 от Закона за 

защита на  личните данни заверени копия от  следните документи: 

заявление за регистрация на партиите „Български социалдемократи“, 

„Съюз  на  патриотичните  сили  „Защита“,  Движение  за  социален 

хуманизъм  „Новите  лидери“  и  Коалиция  „Българска  радикална 

левица“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, 

произведени  на  25  октомври  2015  г.,  списъци  на  избирателите, 

подкрепящи регистрацията за участие в изборите на тези партии и 

коалицията,  която  току-що  ви  посочих,   на  хартиен  носител  и  в 

структуриран електронен вид, както и решението за образуване на 

Коалиция  „Българска  радикална  левица“.  Документите  ни  се 

изискват  във връзка с осъществяване контролните правомощия на 

КЗЛД, по повод постъпили при тях жалби. 

Колеги, от администрацията са подготвили заверени копия на 

изисканите  документи,  подготвила  съм  проект  на  писмо,  като  ви 
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предлагам,  макар  че  преписките  са  с  няколко  отделни  входящи 

номера - за всяка една партия поотделно, ние да ги обобщим с едно 

писмо,  тъй  като  са  аналогични  документите  и  да  изпратим 

заверените копия на документи, които са изискани от Централната 

избирателна комисия. Проектът на писмо е с № 7483 в моята папка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладвам ви за сведение писмо с 

вх.  № МИ-06-319 от  7 април 2016 г.,  постъпило по електронната 

поща  в  Централната  избирателна  комисия  от  Светлин  Савов, 

пълномощник на  кмета  на  община –  Русе,  с  което ни предоставя 

информация относно постъпил сигнал от 29 март 2016 г. в община 

Русе и писмо от Централната избирателна комисия от същата дата за 

непочистени предизборни плакати на територията на кв. „Долапите“ 

в община Русе. 

Припомням ви, че с наше писмо с изх. № МИ-06-301 от 29 

март  2016  г.  сме  изпратили  до  кмета  на  община  Русе,  и  до 

общинската  избирателна комисия – Русе, по компетентност, сигнала 

на  госпожа  Светла  Николаева,  че  има  непочистени  предизборни 

плакати.  С  това  писмо,  господин  Савов  ни  уведомява,  че  е 

извършена  проверка  на  територията  на  кв.  „Долапите“  и  не  е 

установено наличие на такива материали. 

Докладвам за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Заповядайте госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  тъй  като  ми  беше  дадено  в 

днешно заседание това писмо, затова не съм се включила в дневния 

ред, но считам, че е важно и го докладвам. 

Това е писмо, постъпило по електронна поща в ЦИК, с вх. № 

МИ-05-8 от 7 април 2016 г. Качено е във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали и представлява запитване от областния управител 

на  област  –  Кюстендил,  във  връзка  с  решението  на  общинската 

избирателна комисия – Дупница, с което се обявяват действителните 

резултати  от  изборите  за  общински  съветници  въз  основа  на 

решение на Върховния административен съд. 

Спомняте си, че колегата Бойкинова в предходни заседания 

докладва  това  решение  на  Върховния  административен  съд  и  ви 

запозна  тогава  с  обстоятелството,  че  съгласно  решението  на 

Върховния  административен  съд,  са  променени  както  броят  на 

действителните гласове за общински съветници от 17 593 на 17 629, 

така и че се променя общинската избирателна квота от 534 на 535 

гласа. 

И въз основа на приетото по делото заключение на три вещи 

лица – тройна експертиза, е установено, че един независим кандидат 

събира  достатъчен  брой  гласове,  които  му  дават  право  да  бъде 

обявен за общински съветник. Въз основа на това  Административен 

съд – Кюстендил, е обявил избора за недействителен, но Върховният 

административен съд е отменил решението на Административен съд 

–  Кюстендил,  както  и  решението  на  общинската  избирателна 

комисия – Дупница, от 27 октомври 2015 г. за избиране на общински 

съветници,  като  е  върнал  книжата  на  общинската  избирателна 

комисия – Дупница,  за  обявяване  на действителните резултати от 

избора. 
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В  тази  връзка  областният  управител  ни  пита  да  дадем 

указания, съгласно нашата компетентност, следва ли той да упражни 

правомощията си по чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА и да свика общински 

съвет – Дупница, като новоизбран. 

Както казах, писмото е в моята папа, можете да се запознаете. 

Но аз считам, че следва да отговорим и така предлагам да отговорим 

на областния управител на област Кюстендил, че той не следва да 

упражни правомощията си по чл.  23,  ал.  1  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, тъй като тук не се касае 

за  обявяване на недействителен на избора,  а се касае за  връщане, 

отмяна на решението на общински съвет – Дупница, и връщането 

отново на ОИК на книжата, за да обяви действителните резултати. 

Общинският съвет вече се е конституирал, той е работил и 

всъщност  в  момента  ще  се  наложи  промяна  в  трима,  доколкото 

видях, от членовете на общинския съвет. Част от състава ще бъде 

променен, но като състав и като факт, че той е конституиран вече и 

действа, считам, че това е безспорно. 

Няма данни решението на общинска избирателна комисия – 

Дупница, да е спряно до произнасяне на съда, каквато е хипотезата 

на  чл.  23,  ал.  6  от  ЗМСМА -  едната  от  хипотезите.  Не  е  обявен 

изборът  за  недействителен,  така  че  считам,  че  общинският  съвет 

трябва  да  продължи да  действа,  като  на  основание  решението  на 

общинската избирателна комисия, да положат клетва обявените за 

избрани нови членове на общинския съвет. 

И в  този  смисъл  да  отговорим  на  областния  управител  на 

област – Кюстендил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Колеги? (Реплики.)

И във връзка с проведени в оперативен порядък дискусии за 

детайлизиране на така предложения отговор от госпожа Матева, тя 

просто  ще обобщи тези дискусии,  за  да  можем да  преминем към 

гласуване.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  В  отговор  на  питането  на  областния 

управител ще дадем нашето компетентно становище в смисъл,  че 

решението на общинска избирателна комисия – Дупница, е взето в 

изпълнение на решение на Върховния административен съд, с което 

не е обявен изборът за недействителен, а са върнати книжата, за да 

бъдат  обявени  действителните  резултати,  съобразно  мотивите  на 

решението, с което не се прекратяват пълномощията на общинския 

съвет. 

Общинският съвет е вече конституиран и всъщност на база 

решението ще има определени за общински съветници нови трима 

членове, които следва да положат клетва на следващото заседание на 

общинския  съвет.  И  в  този  смисъл  мандатът  не  следва  да  се 

прекратява  и  той  продължава  до  изтичане  мандата  на 

конституирания вече общински съвет – Дупница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен с този отговор, моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

И  аз  ще  помоля  колегата  Матева  във  връзка  с  медийния 

интерес по повод на това запитване, да предостави този отговор и на 

говорителите ни, които да изразят официалната позиция, ако бъдат 

попитани. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

8. Разни.

В точка „Разни“ доклади имаме аз и госпожа Нейкова.

Започвам, колеги, с моите доклади.
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Първият доклад е във връзка с проведената Кръгла маса. В 

папка заседания за днешна дата,  извън отделните папки,  има PDF 

файл  №  31.03.2016  г.  -  Кръгла  маса  -  обединен.  Обединен  от 

стенографите. Това е стенографският протокол на Кръглата маса. 

Колеги,  аз  се  запознах  с  него,  приканвам  и  вие  да  се 

запознаете. Моята лична оценка, която ще си позволя е, че и от този 

стенографски протокол е видно колко успешна е проведената Кръгла 

маса и колко добри идеи има, включени както от представители на 

Централната  избирателна  комисия,  така  и  от  неправителствения 

сектор. 

В тази връзка колеги, ви предлагам следното: 

На първо място, да изпратим този стенографски протокол до 

всички участници. 

На второ място, да публикуваме този стенографски протокол 

на  нашата  интернет  страница  и  предложението  ми  е  в  следните 

рубрики:  първо,  като  линк  към  последващото  съобщение  след 

Кръглата  маса;  второ,  като  стенографски  протокол  при  нашите 

заседания, тъй като ние можем да приемем, че това е едно изнесено 

заседание, заедно с представители на неправителствен сектор, други 

експерти и държавни институции. И на трето място, на страницата 

на Обществения съвет.

Колеги,  на  участниците  от  страна  на  Обществения  съвет, 

директно Общественият съвет ще си ги разпространи.

Колеги,  който  е  съгласен  с  тези  предложения,  моля  да 

гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Колеги,  нека  материалите,  които  бяха  подготвени  за  тази 

Кръгла  маса  и се  събират в  Централната  избирателна  комисия от 

организации,  членуващи  в  Обществения  съвет,  да  бъдат 

публикувани в рубрика „Обществен съвет“.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължавам с втори доклад. 

Във вътрешната мрежа (отново извън папките в PDF формат) 

с вх. № ЦИК-09-19 от днешна дата, е публикувана докладна записка 

от  госпожа  Красимира  Манолова  -  директор  на  Дирекция 

„Администрация  на  ЦИК“  Докладната  записка  е  изготвена  от 

Силвия  Грозданова,  главен  счетоводител  на  ЦИК  и  очевидно  е 

съгласувана  и  с  директора  на  дирекцията.  Става  дума  за 

утвърждаване  на  разход  за  годишна  абонаментна  поддръжка  на 

програмните  продукти  на  „Ажур“  и  „Омекс  2000“  и  други 

съпътстващи разходи. 

Моля ви да се запознаете, колеги. В самата докладна записка 

е направена и преценката, че по параграф 10-00 – „Издръжка“, има 

налични  средства  за  осъществяване  на  предложените  по-горе 

разходи и се предлага тези разходи да бъдат одобрени.

Колеги, който е съгласен да одобрим извършването на тези 

разходи, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

Имам още един доклад, пак във вътрешната мрежа с № 7489 

–  покана.  Изготвен  е  проект  на  покана  във  връзка  с  протоколно 

решение  от  предходното  ни  заседание  -  до  научните  среди  и  до 

юридическите факултети във връзка с поканата от Асоциацията на 

избирателните комисии от Централна и Източна Европа по повод 

отбелязване на 25-годишнината, да бъдат изпратени статии. Няма да 

преповтарям  доклада,  подробно  беше  докладван  на  предходно 

заседание. 

Публикувам ви това писмо, колеги, за да попитам към кого 

могат  да  се  обръщат  юридическите  факултети?  Кого  да  посочим 

като  име,  към  които  юридическите  факултети  или  съответните 

институти  към  БАН,  да  могат  да  се  обръщат  за  допълнителна 

информация, ако искат такава.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Не  мисля,  че  трябва  да  се  дава 

конкретно  име.  Ще  отговаря  цялата  Централна  избирателна 

комисия,  когато  се  наложи,  защото  това  не  е  маловажен  въпрос. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 

оперативен порядък обсъдихме, че допълнителни въпроси могат да 

бъдат  поставяни посредством имейла на Централната  избирателна 

комисия, който е посочен. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

И  колеги,  преди  да  дам  думата  на  госпожа  Нейкова,  ми 

позволете няколко напомняния. 
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На  първо  място,  във  вътрешна  мрежа  има  отново  папка 

„Покани за семинари“. Тези покани бяха разпределени на госпожа 

Солакова, но тъй като тя днес е в отпуск, просто ви докладвам за 

сведение.  Моля,  запознайте  се  и  ако  някой  прояви  интерес  за 

участие в тези семинари, знаете процедурата.

На второ място, ви моля за следващото заседание да бъдем 

готови  с  идеята   и  с  документите  и  да  приемем  процедурата  и 

лицата,  които  ще извършат  архивиране  на  документите,  които  се 

намират в Централната избирателна комисия в момента, с оглед на 

това ние да осигурим свободни помещения за евентуално предстоящ 

референдум и във всички случаи за предстоящи избори. 

Аз приключих с моите доклади. 

Давам думата на госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  В  папка  в  днешно  заседание  има 

проекти  на  договори  за  езиково  обучение.  Ще  ви  помоля  да  се 

запознаете с таблицата за езиково обучение – това, което е било като 

договори през изминалата година и това,  което е като проекти на 

договори.  И  ви  предлагам  да  одобрим  договорите  за  езиково 

обучение,  които  виждате,  с  изключение  на  проекта  на  договор  с 

Британския  съвет,  тъй  като  има  няколко  детайла,  които 

допълнително следва да се уточнят. Предлагам ви този договор да 

остане за следващо заседание, и да упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да подпише одобрените договори 

при условията на двойния подпис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, коментари? – Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

И колеги, като финален доклад ще се обърна към колегите, 

които бяха на предходната работна група към Правната комисия, да 

информират  накратко  Централната  избирателна  комисия  за 

работната група и за предстоящото заседание на работна група, за да 

преценим  ще  упълномощим  ли  и  други  членове  на  Централната 

избирателна комисия, които да присъстват на последващата работа 

на работните групи към Комисията по правни въпроси на Народното 

събрание.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, на заседанието на работната 

група  по  повод  общия  законопроект  за  изменение  на  Изборния 

кодекс,  която  беше  в  началото  на  тази  седмица  и  на  която 

присъствахме  аз,  госпожа  Мусорлиева  и  госпожа  Ганчева,  се 

поставиха няколко теми. Едната беше електронно гласуване, другата 

беше активна регистрация, машинно преброяване. 

Общо  взето  се  обсъждаше  какви  са  възможностите. 

Например, за механизма на електронно гласуване. Обсъди се доста 

подробно  темата  „Нужна  ли  е  активна  регистрация?“,  като 

становища  изразиха   представители  на  Главна  дирекция  „ГРАО“, 

Министерски  съвет,  присъстваха  госпожа  Веска  Янева,  господин 

Атанас Славов,  също така проф. Димитров (колегата Мусорлиева 

може да ми помогне), професор по информационно авторско право, 

и представители на парламентарни групи – на Реформаторски блок, 

на  партия  „ГЕРБ“  и  „ДПС“,  както  и  от  администрацията  на 

Народното  събрание  –  директорът  на  дирекция  „Законодателна 

дейност“. Това беше форматът. 

Няма някаква създадена организация дали ще има една или 

няколко работни групи. Аз по-скоро останах с впечатление, че става 

въпрос  за  една  работна  група,  която  всеки  път  ще  разглежда 

различни  теми.  Като  темите  са  формулирани  въз  основа  на  това 

какви предложения за промени в Изборния кодекс са направени с 

различните законопроекти. Те в по-голямата си част са включени в 
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общия  законопроект,  но  може  би  тепърва  предстои  народните 

представители  да  вземат своите  решения кои от  тези теми,  които 

трябва да се реши дали ще бъдат заложени в Изборния кодекс, ще 

останат, за да може вече да се говори за конкретни текстове, които 

следва  да  бъдат  разписани  в  законопроекта,  който  ще  бъде 

разглеждан на второ гласуване. 

В понеделник, на 11 април 2016 г., ще има работна група на 

тема „Електронно гласуване“, като тя ще бъде, доколкото разбрах, 

на  ниво  експерти.  Ще  има  представители  на  Министерството  на 

транспорта, на „Информационно обслужване“ АД, администрацията 

на Министерски съвет, на Народното събрание. Изрази се покана да 

присъства  и Централната  избирателна комисия,  като най-вероятно 

няма за всяко следващо събиране на работната група ние да бъдем 

писмено информирани. 

Писмото, което беше изпратено първоначално, мисля, че това 

е  писмото,  с  което  сме  информирани  за  работата  по  този 

законопроект и мисля, че във вторник, на 12 април 2016 г., отново 

има предвидена работна група, но няма определена тема, така че не 

мога да ви кажа  тя за какво ще бъде. В понеделник, на 11 април 

2016  г.,  е  от  14  ч.,  но  къде,  не  зная.  Трябва  да  попитаме 

допълнително. 

Ако колегите се сетят нещо друго…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предполагам, че 

ще стане ясно в понеделник. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам,  тъй  като 

доколкото  разбрах  от  присъствието  си  на  работната  група,  освен 

упълномощените,  да  предложим  и  да  упълномощим  колегата 

Емануил Христов, тъй като аз разбрах, че в тази работна група ще 

участват експерти, ще има така да се каже експертно звено на тема 

„Електронно гласуване“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Христов, не възразявате предполагам?
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  себе  си  за  работата  по 

изборни книжа и протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, това ще стане по-нататък, когато дойде темата. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Все едно, ако ще пишем общо писмо, 

можем да напишем за всички. (Реплики, обсъждане.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 

момента в оперативен порядък обсъждаме и аз пак казвам, че чисто 

административно  е  добре  да  подадем  един  списък  от  имена. 

Миналия  път  ние  говорихме  само  за  миналото  упълномощаване. 

Нека  повече  членове  от  Централната  избирателна  комисия  да  ги 

включим в този списък и вече по възможност, за да знаем, че това 

ще бъдат лицата.

Първа  беше  госпожа  Матева  и  след  това  госпожа 

Мусорлиева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  миналия  път  по  повод 

предложението  на  колегата  Ивков  казах,  че  имам  желание  да 

участвам  при  обсъждане  на  административно-наказателните 

разпоредби, така че моля да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги, наистина права е госпожа Нейкова, че никой не 

очаква от нас списъци. Ние сме със самостоятелна компетентност да 

си решим кой по желание на всеки един от членовете да отиде. Даже 

смятам,  че  това  излишно  затруднява  организаторите  на  срещите. 

Никой не очаква от нас списъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбирам, 

госпожо  Мусорлиева,  аз  от  друга  гледна  точка  поставям  въпрос. 

Имаме  писмо,  в  което  сме  поканени  и  сме  изпратили  отговор,  с 

който сме упълномощили само за едно заседание. Можем и да не 
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изпратим  в  момента  отговор,  но  поне  да  спазим  процедурите  на 

Централната избирателна комисия и да вземем протоколно решение, 

с  което  да  упълномощим  повече  лица,  които  да  участват  в  тези 

заседания. 

Ето, аз също казвам колеги, че ако имам възможност, също 

бих  участвала  в  работата  на  тази  работна  група  към  Правната 

комисия.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАДЪР  АНДРЕЕВ:  В  тази  връзка  с  оглед  и  темите, 

които  са,  аз  бих  искал  да  участвам  по  отношение  на  район 

„Чужбина“, гласуване  извън страната и списъци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  тъй  като  аз  бях 

упълномощена  за  първото  заседание,  заявявам  желание,  че  ще  се 

включа  в  по-нататъшните  работни  заседания  с  оглед  темите  и 

времето,  като  не  мога  да  конкретизирам  от  сега,  но  предполагам 

колегата Бойкинова и колегата Баханов – също. Има и други, които 

също биха желали,  така  че  аз  предлагам да  възприемем един по-

либерален  режим  –  който  колега  иска,  по  всяко  време  с  оглед 

информацията, да участва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз също заявявам, че бих се 

включила  съобразно  темите  на  работните  групи,  а  конкретно  за 

понеделник, поемам ангажимента да ви информирам в коя зала ще 

бъде събирането на работната група.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И заповядайте госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тъй като разговаряхме и с колегата 

Пенев, който подробно се запозна с обобщения законопроект, също 
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от негово име за него и от мое лично заявявам желание за участие 

според различните теми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предлагам  следното:  да  вземем  принципно  решение,  че  всички 

членове  на  Централната  избирателна  комисия  ще  участват  за 

конкретните заседания. Колеги, ние ще си правим нашето вътрешно 

съгласуване, за да можем едновременно да провеждаме и заседания, 

и да отидат онези колеги от нас, които са компетентни и изпитват 

интерес към тази работа.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

А в  заседанието  в  понеделник,  както разбрах,  ще участват 

госпожа Мусорлиева, госпожа Ганчева, госпожа Сидерова, госпожа 

Нейкова и господин Христов.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна  комисия.  Прегледах  хронограмата,  колеги.  До 

следващия  вторник,  когато  насрочвам  редовното  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия,  отново  в  10,30  ч.,  всички 

действия по хронограмата са извършени. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мария Мусорлиева

Стенограф:

Цвета Минева
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