
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 338

На 12 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 Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.

Докладва: Таня Цанева

2. Доклади по докладни записки.

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклади по жалби и сигнали.

Докладват:  Иванка  Грозева,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов

4. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Иванка Грозева, Таня Цанева, Румяна Сидерова,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев

5. Искания от ОИК за изплащане на възнаграждения.

Докладват: Иванка Грозева, Румен Цачев, Емануил Христов,  

Таня Цанева, Владимир Пенев

6. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Румяна  

Сидерова, Метин Сюлейман, Румен Цачев

7. Разни.

Докладва: Владимир Пенев



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Владимир  Пенев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Севинч Солакова  – секретар на Комисията.

 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 15 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, един дневен ред е публикуван, но аз искам като ви го 

предложа, да направя корекции в него.

1. Проект на решение относно предложение до Президента на 

Република  България за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил. Докладчик – 

колегата Цанева

2.  Доклади по жалби и  сигнали.  Като по жалби и  сигнали 

освен госпожа  Грозева ще бъдат  и господин  Баханов,  и господин 

Пенев.

3. Докладни записки. Докладчик е госпожа Солакова.

4.  Искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения  с 

докладчици колегите Грозева,  Цанева, Матева, Андреев, Сюлейман, 

Цачев.

5.  Искания  от  ОИК  за  изплащане  на  възнаграждения. 

Докладчици колегите Ганчева, Грозева, Цачев, Христов.

6. Доклади по писма. Докладчици колегите Ганчева,  Цанева, 

Солакова,  Сидерова,  Андреев,  Сюлейман,  Бойкинова,  Цачев, 

Христов, Грозева.

7. Разни.
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Други предложения? Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря.  Моля  да  ме  включите  във 

възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Други 

предложения? Не виждам. Определям колегата Пенев да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан 

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

Алексиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, бих искала да ви съобщя, че по обективни причини 

госпожа Солакова ще закъснее,  госпожа Мусорлиева е  тук,  извън 

зала, за другите колеги не съм информирана.

Продължаваме с точка първа – проект на решение относно 

предложение до Президента. Заповядайте, госпожо Цанева

Точка  1.  Проект  на  решение  относно  предложение  до 

Президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-15-551 от 

8 април 2016 г. сме получили решение на Общинската избирателна 

комисия – Невестино, с предложение до Президента за насрочване 

на частичен избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, 

област Кюстендил. В папка с моите инициали съм изготвила проект 

на решение с предложение до Президента за насрочване на частичен 

избор, както и писмо до Президента, както обикновено действаме.

Предлагам проекта на вашето внимание и да гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари  по 

предложението? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

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

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев  Севинч  

Солакова,  Ивилина Алексиева,  Владимир Пенев,  Метин Сюлейман,  

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

Това е Решение № 3175-МИ.

Колеги,  част  от  колегите  излизат  от  заседанието,  тъй  като 

отиват  на  работна  група  към  Комисията  по  правни  въпроси  в 

Народното събрание с оглед обсъждането на обобщения доклад по 

законопроектите за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Аз 

ще  помоля  колегите,  които  излизат,  да  оставят  преписките  си  на 

другите колеги.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади 

по жалби и сигнали. Първи е господин Баханов.

Точка 2. Доклади по жалби и сигнали.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-07-15  от  7  април  2016  г.  в 

Централната избирателна комисия е постъпил, подписан от кмета на 

Столична  община,  район  „Оборище”,  акт  за  установяване  на 

административно нарушение № 20-МИ от 29 януари 2016 г. срещу 

Петър Михалчев за предизборна агитация в изборния ден. Ставаше 

въпрос за референдума. Приложен е акт, който е връчен и е получен 

от пълномощник на лицето, срещу което е съставен актът, адвокат 

Искра  Онцова.  Приложена  е  разписка  и  пълномощно  от  Петър 

Михалчев в полза на Искра Онцова да получи акта.

С  вх.  №  МИ-22-26  от  8  април  2016  г.  е  получено  и 

възражение от Петър Иванов Михалчев срещу докладвания от мен 

преди малко акт със съответния номер.

Предлагам  актът  заедно  с  възражението  да  се  изпрати  за 

продължаване  на  административно-наказателната  процедура  на 

областния управител на област София.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

възражения по така направеното предложение? Не виждам.
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Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12  (Румяна  Сидерова,  

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

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Метин 

Сюлейман, Георги Баханов, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Господин Баханов, можете да тръгнете и вие.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги,  с  вх.  №  МИ-10-29  от  11  април  2016  г. е  постъпила  в 

Централната  избирателна  комисия  жалба  от  Гинка  Иванова 

Георгиева,  упълномощен  решени  на  БСП.  Жалбата  е  качена  във 

вътрешната  мрежа.  Тя  е  срещу  решение  №  222  от  Общинската 

избирателна комисия – Ружинци, от 6 април 2016 г., с което решение 

ОИК – Ружинци, е   прекратила предсрочно пълномощията на двама 

общински съветници поради несъвместимост, тъй като към момента 

те изпълняват длъжността кмет и заместник-кмет. Става въпрос за 

общинския  съвет  с  мандат  2011-2015  г.  Общинската  избирателна 

комисия в изпълнение на чл. 23, ал. 6 е прекратила пълномощията на 

двамата съветници по тяхна молба и е обявила следващите двама за 

избрани, тъй като този общински съвет ще работи поне два месеца 

до насрочване на изборите за избиране на мястото на обявените за 

недействителни общински съветници.

Тъй  като  жалбата  е  пристигнала  в  ЦИК  директно,  а  не  е 

подадена по етапния ред,  към жалба са приложени само два броя 

пълномощни  от  жалбоподателката,  предлагам  на  Централната 

избирателна  комисия  да  я  изпратим  за  доокомплектоване.  Аз 

разговарях вчера с председателя на ОИК – Ружинци, и ви предлагам 

като  начало  да  я  изпратим  по  електронната  поща  за  по-голяма 

оперативност, тъй като в четвъртък, ако получим окомплектоването, 

ще имам готовност да изготвя решение по този въпрос.

И  понеже  е  свързано  с  това,  което  току-що  ви  докладвах, 

Общинската  избирателна  комисия  –  Ружинци,  ни  е  изпратила 

заявление  в  оригинал  от  Благой Гошов Славчев,  който е  член  на 

Общинската избирателна комисия – Ружинци, и е подал заявление за 
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предсрочно  прекратяване  пълномощията  му  като  член  на  ОИК  – 

Ружинци, поради това че същият е бил съветник в общинския съвет 

мандат 2011- 2015 г.

Към  документите,  които  помолих  председателката  да 

окомплектова, е съставът на общинския съвет мандат 2011-2015 г. 

към 25 октомври 2015 г. Предлагам да разгледаме заявлението след 

получаване на пълното окомплектоване на жалбата,  което касае и 

господин Славчев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.  Колеги,  да  се  комплектуват  преписките  и  ще  бъдат 

разгледани на следващо заседание.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин  Пенев. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпила с вх. № МИ-22-25 от 7 април 2016 г. жалба от 

Милена Илиева Тотева, жител по постоянен и настоящ адрес в с. …, 

община Севлиево. Жалбата е адресирана до председателя на ЦИК, 

до  главния  прокурор  на  Република  България,  до  министъра  на 

вътрешните работи, до кмета на община Севлиево и до Президента 

на Република България.

В жалбата се излагат оплаквания за това, че са извършвани 

нарушения по време на гласуването в последните избори, свързани с 

уседналостта,  и  основно  касаещи  това,  че  лица,  които  имат 

регистрация по постоянен и настоящ адрес в с. …, са били включени 

в списъците, даже едното от лицата е било издигнато и за кандидат 

за кмет, но в действителност тези две лица не живеят в с. …, а в гр. 

Севлиево.  Жалбоподателката  възприема  това  като  нарушение  на 

закона, счита, че в списъците следва да се включват само тези, които 

действително  живеят,  а  не  е  достатъчно  да  имат  адресна 

регистрация. Иска да се извърши проверка, да се установи тези две 

лица къде живеят, да бъдат отписани от постоянен и настоящ адрес в 

с. …, тоест да им бъде променена служебно адресната регистрация. 

Казала е, че иска „от ваша страна”, не знам коя страна има предвид, 
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след като е адресирано до почти всички институции, писмен отговор 

в едномесечен срок.

Аз считам, първо, че това не е жалба, а е сигнал, защото не е 

насочено срещу конкретен административен акт, а по-скоро съдържа 

едни  общи  оплаквания  във  връзка  с  действащото  изборно 

законодателство,  така  че  не  сме  обвързани  от  произнасяне  в 

тридневен срок по Изборния кодекс за разглеждане на тази жалба. 

Моето първоначално предложение беше да остане за сведение, тъй 

като тя е адресирана и до други институции, очевидно и до тези, 

които имат отношение и правомощия във връзка с извършване на 

адресна регистрация по Закона за гражданската регистрация. Но тъй 

като все  пак  очаква отговор,  моето предложение е  за  следващото 

заседание да подготвя проект на отговор, който да ви докладвам, в 

който  подробно  да  разясним,  че  изискванията  на  закона  по 

отношение на пасивното и активното избирателно право са свързани 

единствено  с  наличие  на  регистрация  по  Закона  за  гражданската 

регистрация,  съответно  за  постоянен  и  настоящ  адрес,  и  тази 

регистрация се приравнява на живял в съответното населено място. 

За  да  е  наясно,  че  фактически  такава  е  законодателната  уредба в 

момента.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

приемаме  ли  господин  Пенев  да  изготви  писмо  за  следващото 

заседание  като  отговор  с  подобно  съдържание?  Не  виждам 

възражения.  Към днешна дата е  за  сведение,  господин Пенев,  е  в 

четвъртък ще влезе в дневния ред.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, за пълнота на доклада да кажа, 

че от това лице е постъпила и предходна жалба на 5 ноември 2015 г. 

с  вх.  № МИ-22-452,  където е  имало оплаквания по отношение на 

изборния  резултат,  която  жалба  е  препратена  съответно  към 

Административен съд – Габрово. Очевидно е разглеждана, защото и 

в новата жалба жалбоподателката твърди, че някои от нарушенията 

тя била доказала в съда. Просто за сведение, че предишната жалба 

своевременно е администрирана.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.

Преминаваме към нова точка трета – доклади по докладни, с 

докладчик госпожа Солакова. Аз ще помоля да опитаме при нейните 

доклади  в  случаите,  в  които  трябва  да  гласуваме,  да  използваме 

новата система за гласуване.

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 3. Доклади по докладни записки.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  представям  на 

вашето внимание една докладна записка от госпожа Манолова с вх. 

№ ЦИК-09-20 от 11 април 2016 г. Тя е във връзка със задължението 

на  Централната  избирателна  комисия  да  представи  информация в 

Министерството  на  финансите  относно очакваното  изпълнение  на 

бюджета на Централната избирателна комисия за 2016 г. Срокът е 

15-о  число  след  изтичане  на  първото  тримесечие  на  2016  г. 

Изготвена  е  съответната  справка,  обяснителна  записка  от  главния 

счетоводител госпожа Грозданова. Мисля, че всички тези справки са 

публикувани  във  вътрешната  мрежа.  Изпълнени  са  указанията  на 

дирекция „Държавни разходи” на Министерството на финансите с 

техен изх. № ДР № 1 от 12 януари 2016 г.

Предлагам  ви  да  утвърдим  разпределението  така  както  е 

очакваното  изпълнение  на  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия за 2016 г. по месеци за годината и по съответните позиции. 

Това е приложение № 1 към писмото. И обяснителна записка, която 

ще бъде подписана от председателя и главния счетоводител.

Моля за вашето одобрение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова. Колеги, коментари? Не виждам.

Преминаваме в режим на гласуване с новата система. Моля, 

гласувайте.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Имаме  решение,  колеги.  Госпожо  Солакова,  моля 

продължете.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка е с вх. 

№  ЦИК-09-21  от  11  април  2016  г.  от  директора  на  дирекция 

„Администрация” относно актуализирано месечно разпределението 

на  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  за  2016  г. 

Изготвен е макет за месечно разпределението съгласно Приложение 

№ 1 към докладната.  Следва  да  се  изпрати  в  Министерството  на 

финансите в електронен вид съгласно указанията на Министерството 

на финансите.

Моля за вашето одобрение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Преминаваме  към  гласуване  със  системата  за  гласуване. 

Колеги, моля гласувайте.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Имаме решение, колеги. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  Правилата  за 

предоставяне  на  средства  за  облекло  на  колегите  от 

администрацията и необходимостта от уточняване на коефициента 

за всяка година съобразно средствата, които са налични по бюджета 

на Централната избирателна комисия и изготвена  докладна записка 

от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-22 от 11 април 2016 г., с която 

докладна  записка госпожа  Манолова  ни  уведомява,  че  ако 

Централната  избирателна  комисия  спази  практиката  за  2015  г., 

средства  са налични. Само да си припомним, че съгласно нашите 

правила ЦИК трябва да гласува, като определени конкретния размер, 

а  по  Правилата  коефициентът  е  до  1,5%  от  размера  на 

средномесечната  заплата  на  заетите  по  служебно  и  трудово 
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правоотношение  в  бюджетния  сектор.  Миналата  година  сме 

възприели това да е размерът за м. декември  2014 г.,  тази година 

съответно за 2015 г. Приложена е справката, разпечатка от интернет 

страницата на Националния статистически институт.

Предлагам, с оглед наличието на средства по бюджета и тази 

година да гласуваме размер на този коефициент 1,5% от размера на 

средномесечната  заплата  на  заетите  по  трудово  и  служебно 

правоотношение  в  бюджетния  сектор  за  м.  декември  или  за 

последното тримесечие на 2015 г., в случай че е по-благоприятно и 

има налични средства по бюджета. Това се отнася както за членовете 

на ЦИК, така и за колегите от администрацията. За тях уточняваме 

само конкретния коефициент.

В  докладната  се  обръща  внимание,  тъй  като  разбрах,  че 

колегите от администрацията са установили едно малко разминаване 

между Вътрешните  правила,  към които препраща Правилникът,  и 

Правилника.  В  Правилника  в  чл.  51  е  уточнено,  че  членовете  на 

Комисията  и  служителите  в  администрацията  имат  право  всяка 

календарна година да получават парични средства за представително 

облекло от фонд СБКО и други плащания. Това е целият текст на 

ал. 2 на чл. 52. А във Вътрешните правила, тъй като препратката за 

определяне  на  начина  на  изчисляване  на  средствата  е  към 

Вътрешните  правила,  тези  правила,  чл.  21  борави  с  едно  друго 

понятие за служителите от администрацията – понятието „облекло”. 

Чета ви чл. 21, ал. 1: „От бюджета на ЦИК се осигуряват средства за 

изплащане  на  представително  облекло  за  членовете  на  ЦИК и  за 

облекло за служителите от администрацията на ЦИК.“

Предлага се да се обсъди необходимостта от уеднаквяване на 

терминологията  в  тези  два  акта.  С  оглед  на  това,  че  ние  имаме 

единното  разбиране,  че  тези  средства  ги  гласуваме,  те  целево  се 

разходват,  за  което  служителите  от  администрацията  подписват 

съответните  декларации  и  не  следва  да  се  облагат  като  други 

средства,  а  са  просто  целеви  за  облекло,  аз  лично  не  виждам 

проблем между двете разпоредби, но може на работно заседание да 

обсъдим въпроса тази седмица или другата и тогава да преценим. Но 
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не  е  пречка  днес  ние  да  си  приемем  протоколното  решение  за 

определяне на конкретния размер.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  направеното  предложение  относно 

определяне на конкретния размер на коефициента и към кой месец – 

месец декември или последното тримесечие за 2015 г., ако това е по-

благоприятно.

Колеги, моля да гласуваме със системата.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,   Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

 Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо от Министерството на финансите с  вх. № ЦИК-00-386 от 7 

април  2016 г. Получили сме проект на решение на Министерския 

съвет  за  одобряване  на  средносрочната  бюджетна  прогноза  за 

периода 2017-219 г., както и материалите към този проект, с доклад 

и  всички  други  необходими  документи  съгласно  Устройствения 

правилник  на  Министерския  съвет  и  на  неговата  администрация. 

Проектите са ни предоставени на диск.

Главният  счетоводител  госпожа  Грозданова  прегледа 

материалите,  съобрази  с  действащото  решение  за  средносрочната 

бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г. В частта 2017 – 2018 г. 

има леко завишение на средствата, които са предвидени по прогноза 

за  Централната  избирателна комисия.  Знаете,  че  този размер след 

това  горе-долу  се  преповтаря  в  проекта  на  Закон  за  бюджет  за 

съответната  година.  Документите  са  публикувани във  вътрешната 

мрежа, за да се види размерът за Централната избирателна комисия, 

тъй като проектът ни касае нас само в тази част.

Предлагам  ви  да  съгласуваме  проекта  без  бележки  и  да 

изпратим такова писмо до министъра на финансите, след като няма 
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притеснение  за  бюджетната  прогноза  от  страна  на  главния 

счетоводител.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова. Колеги, коментари? Не виждам.

Гласуваме.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Благодаря. Приехме и това предложение.

Колеги,  ние  току-що  одобрихме  средносрочната  бюджетна 

прогноза, съгласувахме я без бележки, но, колеги, всички тук имаме 

яснота, че при съществена промяна в правилата на Изборния кодекс 

и в случай че на ЦИК се възложат нови допълнителни функции, то 

тогава и съответната корекция ще трябва да бъде направена.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  получили  сме  правила  за 

организацията по осигуряване на пожарна безопасност, утвърдени от 

главния  секретар  на  Народното  събрание,  с  вх.  № ЦИК-02-14  от 

8 април 2016 г. Мисля, че правилата са публикувани във вътрешната 

мрежа.  Председателят  на  Централната  избирателна  комисия  вече 

има  резолюция  и  възложена  задача  на  администрацията  да 

организира  съответно  запознаване  на  всички  с  тези  правила,  тъй 

като съгласно Вътрешните правила за допуск до сградата ние също 

сме длъжни да спазваме тези правила, като ползваме помещенията 

на Народното събрание. За сведение ви ги докладвам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

ви да се запознаете и администрацията ще организира инструктаж. 

Моля  да  минете  през  този  инструктаж  и  да  положите  своите 

подписи.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  само  напомням,  че  сме 

получили покани за обучения, семинари, най-вече с новия Закон за 

обществените  поръчки,  Вътрешните  правила  по  Закона  за 
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обществените  поръчки,  счетоводство  и  контрол.  Моля  да  се 

запознаете и при желание да се заявите.

Колеги, с оглед на това че Централната избирателна комисия 

и сега е в активен, както от началото на годината и с оглед на това, 

че  нямаме отговор,  който да  е  по-различен от  последното  писмо, 

което получихме от Националната служба за охрана и с  оглед на 

направените обсъждания, предлагам да изпратим писмо в отговор на 

тяхното,  да  приемем направеното предложение да  ни предоставят 

автомобили, четири на брой да посочим, със съответното уточнение, 

че  при  общи  избори  сигурно  ще  поискаме  допълнителен  брой 

автомобили.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, гласуваме.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против –  3  (Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков).

Имаме решение, колеги.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с необходимостта 

да подготвим документите за предаване в архив, да ги обработим, да 

направим съответната преценка за ценността на документите и да 

организираме предаването на книжата от местни избори 2011 г., като 

така  ще  можем  да  направим  съответната  реорганизация  в 

хранилищата и да освободим място за предстоящи избори, може би 

и  националния  референдум.  В  тази  връзка  моля  за  принципно 

решение за започване на тази процедура. Знаете, че за изпълнение на 

дейностите по обработка на документите, тяхното класиране преди 

извършването  на  преценка  на  ценността  от  експертна  комисия, 

състояща се от членове на Централната избирателна комисия, ние 

сключваме  договори  с  външни  сътрудници,  дотолкова  доколкото 

нямаме  наличен  административен  капацитет  служители  от 

администрацията, които извън възложените и изпълнявани функции 

да могат да поемат и допълнително тези дейности в този обем. Още 
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повече,  че  за  нас  е  важно и  времето като период,  в  който ще се 

изпълни тази задача.

Затова, ако сме съгласни, първо да започне тази процедура, 

второ,  да  поканим  за  сключване  на  граждански  договори.  След 

кратко обсъждане уточнихме лицата, които да поканим за сключване 

на  граждански  договори  с  тях.  Предлагам  да  поканим  Снежана 

Велкова,  Пенка  Добрева,  Кирил  Пенев  и  Айгюн Ахмедов.  И при 

положение че те приемат, да сключим с тях граждански договори. 

Разбира се, конкретните текстове на договорите, периода, размера на 

възнаграждението ще бъдат предмет на допълнително обсъждане.

Моля  за  протоколно  решение,  което  да  се  подложи  на 

гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Подлагам ан блок така направеното предложение относно 

принципното решение за започване на процедурата и лицата.

Колеги, моля гласувайте.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Госпожо Солакова, продължете.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, разбрах, че и на 

предишното заседание, на което отсъствах, този въпрос е поставен, 

че ще се подложи на гласуване за м. април, дотолкова доколкото 

изтича  първото  четиримесечие  на  бюджетната  2016  г.  с  оглед  на 

наличните средства  и с  оглед на изпълнени задачи и функции по 

възлагане  от  страна  на  Централната  избирателна  комисия  от 

служители на Народното събрание, съгласно нашето споразумение 

да  сключим граждански  договори,  като отчетем всички дейности, 

които те са изпълнявали, но формално да сключим договора за м. 

април  и  в  това  число  да  влязат  всички  служители,  които  са 

изпълнявали  определени  задачи  по  наше  възлагане  от  Народното 

събрание, стенографите, с които имаме граждански договори с оглед 

и на допълнителните задачи във връзка с новите и частични избори 
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на 13 март и на 20 март т.г., предстоящите избори и необходимостта 

за провеждане на заседания в почивни дни и в по-интензивна форма. 

На работно заседание ще уточним въпроса за уточняване на 

конкретния  състав  на  лицата,  както  и  на  размера  по  всеки  един 

граждански договор, но моля за принципно протоколно решение, за 

да може да започне тази процедура и госпожа Манолова да направи 

списъка на лицата, които са ни подпомагали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

коментари. Режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,   Таня  Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Емануил Христов).

Колеги,  за  да  изчерпим  тази  точка  от  дневния  ред,  за 

сведение, госпожа Манолова ползва отпуск днес и утре. Заместващ 

директор  на  дирекцията  е  господин  Желязков,  така  че  всички 

въпроси, които бихте отнесли към госпожа Манолова, в тези два дни 

ще се отнасят към господин Николай Желязков.

Колега Пенев, моля да докладвате по точка жалби и сигнали.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  по  молба  на  колегата 

Бойкинова пропуснах да докладвам, че за утре от 11 ч. е насрочено 

административно дело № 1080/2016 г. по жалба на Емил Станилов 

Рангелов срещу наше принципно Решение № 1632-МИ от 2015 г., на 

което  дело  ще  се  яви  колегата  Бойкинова,  за  да  представлява 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, думата има госпожа 

Таня  Цанева  по  точка  4  –  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Точка 4. Искания за отваряне на запечатани помещения.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  с  вх.  № МИ-14-83 от 

8 април 2016 г. е постъпило искане от кмета на община Елхово за 

отваряне на запечатано помещение за извършване на експертиза и 

предаване  в  отдел  „Държавен  архив”  на  изборните  книжа  и 

15



материали от изборите за общински съветници и кметове на 23 и 

30 октомври 2011 г.

Предлагам ви проект на решение, който е в моята папка. В 

случая  материалите  се  намират  в  склад  №  2.  Аз  проверих  по 

телефона изрично, в този склад № 2 се намират книжата само от 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове,  а  не  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент.  Затова  ви  предлагам  този  проект  на 

решение,  със  съответните  указания,  разбира  се,  съгласно  наше 

Решение № 2662.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  колегата  Цанева.  Има  ли  възнаграждения? 

Коментари? Други становища? Няма.

Моля, режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 3176-МИ.

Продължете, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аналогичен проект на решение за 

отваряне на запечатано помещение с вх. № МИ-14-85 от 11 април 

2016 г. от кмета на община Сухиндол. Преписката е разпределена на 

колегата Бойкинова, която ме помоли да я докладвам. Проектът на 

решение  е  същият,  тъй  като  и  тук  искането  за  отваряне  на 

запечатано помещение се отнася за стая № 5, шкаф № 4, в който се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за общински съветници и кметове в 2011 г., за предаването им на 

отдел „Държавен архив”.

Предлагам да им бъде разрешено със съответните указания и 

в изпълнение на наше Решение № 2662.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  в  диспозитива,  където 

пишем, че разрешаваме, да се добави къде се намира помещението, 

за което е направено съответното искане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Прие се това 

предложение  от  всички  колеги.  Затова  подлагам  на  гласуване 

проекта на решение с тази корекция.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева);  

против – 1 (Севинч Солакова).

Това е Решение № 3177-МИ. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  колегата  Грозева. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В папката на госпожа Ганчева в днешна 

дата  ще  намерите  проект  за  решение  за  отваряне  на  запечатано 

помещение. Искането за отваряне е постъпило с писмо с вх. № МИ-

14-84 от 8 април 2016 г., подписано е от кмета на община Белослав. 

Той моли да му бъде разрешено отварянето на помещението, в което 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 

общински  съветници  и  кметове  на  23  и  30  октомври  с  цел 

предаването  им  и  архивирането  на  документите  на  „Държавен 

архив” – Варна.

Тъй като не е отбелязано дали вътре има президентски книжа, 

госпожа Ганчева е използвала общия план на решението, в което се 

третират  и  президентски  книжа.  Считам,  че  няма  пречка  да 

разрешим  отварянето  на  запечатаното  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали за общински съветници и 

кметове от 2011 г. с цел тяхното архивиране при спазването на т. 30 

и т. 31 от наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.
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Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева);  

против – 1 (Севинч Солакова).

Това е Решение № 3178-ПВР/МИ. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Уважаеми  колеги,  това  са  писма,  с 

които общинска администрация – Роман, е изпратила писмо с вх. 

№ МИ-06-323 от  8  април  2016 г.,  подписано от  кмета  на  община 

Роман. Писмото е във връзка с отварянето на помещението, което 

сме разрешили в изпълнение наше Решение № 3105 от8 април 2016 

г., протокола за отваряне на помещението, както и заповедта, с която 

са определени лицата за извършване на това отваряне от общинската 

администрация.

Община  Враца  с  вх.  №  МИ-06-324  от  8  април  2016  г. в 

изпълнение  на  наше  решение,  с  което  сме  дали  разрешение  за 

отваряне,  ни е  изпратена копие от  заповедта  на кмета  на община 

Враца, протокол на комисията за отваряне на помещението, копие от 

писмото  на  Областна  дирекция  на  МВР  –  Враца,  с  което  е  иска 

предоставяне на копия от избирателните списъци на секции № 018 и 

№ 025. Това също  - за сведение, в изпълнение на наше Решение 

№ 2662.

И  с  вх.  №  МИ-06-328  по  електронната  поща  кметът  на 

община  Вълчедръм  ни  е  изпратил  също  след  отваряне  на 

помещението  заверено  копие  от  протокол  №  1  от  24  март  на 

постоянно  действаща  експертна  комисия,  резултатите  от 

извършената експертиза по архивирането съгласно наше искане по 

повод наше решение са ни изпратени тези документи.

Всички тези три документа ви ги докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.

Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

постъпило е писмо с вх. № МИ-14-81 от 8 април 2016 г. от Ивайло 

Камаджиев, кмет на община Нови пазар, за разрешаване на достъп 
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до запечатаното  помещение,  което се намира в приземния етаж в 

административната  сграда  на  община  Нови  пазар,  в  което 

помещение  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените  избори  за  общински  съветници  и  кметове  и 

президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  на  23  и  30 

октомври 2011 г., с цел предаването на същите изборните книжа и 

материали  в  отдел  „Държавен  архив”  –  Шумен,  при  Държавна 

агенция „Архиви”.

Проектът на решение, който съм подготвил, е стандартният, 

той е във вътрешната мрежа. Предлагам да разрешим отваряне на 

така  докладваното  запечатано  помещение,  което  се  намира  на 

приземния етаж в административната сграда на община Нови пазар, 

като в самото решение съм посочил и реда, по който да се осъществи 

достъпът  до  запечатаното  помещение,  както  и  всички  онези 

действия,  които трябва  да  се  извършат  съгласно  нашето Решение 

№ 2662-МИ/НР  от  18  октомври  2015  г.,  конкретно  т.  31.  А  по 

отношение  на  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори за президент и вицепрезидент е посочено, че те се съхраняват 

до  следващите  избори,  след  което  ще  се  предадат  в  „Държавен 

архив”.

Предлагам  да  одобрим  така  подготвеното  решение  за 

отваряне на запечатано помещение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева);  

против – 1 (Севинч Солакова).

Това е Решение № 3179-ПВР/МИ.

Бих  искала  да  уведомя  Комисията,  че  има  проблеми  с 

излъчването ни, от време на време то спира или е забавено. Надявам 

се в крайна сметка обаче да успеем да публикуваме впоследствие 

един пълен запис от днешното заседание.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам  с  няколко  писма  за 

сведение. Първото е с вх. № МИ-06-272 от 21 март 2016 г. Това е 

писмо, което сме получили от кмета на община Никола Козлево във 

връзка с изпълнение на т. 32 от нашето Решение № 2662. Това е, 

както знаете, колеги, прибирането на избирателните списъци, след 

като са направени проверките от териториалното звено на „ГРАО”. 

Има такива списъци както от проведените избори на първи тур – 

това е секция № 1 и № 14, така и от втория тур – секция № 6 и № 13. 

Приложените  са  заповедта  на  кмета,  с  която  са  назначени 

длъжностните  лица  от  общинската  администрация,  които  да 

присъстват  при  разпечатването  на  помещението,  така  също  и 

заверено  копие  от  протокола  за  извършените  действия  съгласно 

нашето решение.

Продължавам  със  следващо  писмо,  пак  за  сведение,  пак  в 

изпълнение  на  т.  32  от  наше  Решение  №  2662.  То  е  от  община 

Стамболийски. То е пак във връзка с прибирането за съхранение в 

изборното  помещение  на  избирателните  списъци,  след  като  е 

извършена  проверката  от  териториалното  звено  на  ГД  „ГРАО”. 

Приложена  е  както  заповедта  от  кмета  на  общината,  така  и 

протоколът от извършените действия.

И  последното  писмо,  което  днес  искам  да  докладвам  за 

сведение, това е вх. № МИ-06-297 от 25 март 2016 г., писмо от кмета 

на  община  Нови  пазар.  Писмото  е  в  изпълнение  на  протоколно 

определение от 17 март 2016 г.,  постановено по административно 

дело № 190/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, 

което е в изпълнение на точки 30 и 31 от нашето Решение № 2662. 

Отворено  е  запечатаното  помещение,  за  да  може  да  бъде 

предоставен чувалът с изборните книжа и материали от секция № 28 

за съдебното заседание, което е проведено на същия ден, 22 март. 

След  като  е  проведено  заседанието,  същите  изборните  книжа  и 

материали ведно с чувала са върнати в помещението, като същото 

помещение е заключено и запечатано с хартиени ленти, подпечатани 

с печата по Решение № 1520 от 12 август 2015 г. За извършените 

действия  съответно  е  съставен  протокол  от  22  март  2016  г.  И  в 
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изпълнение  на  т.  31  са  ни  представили  и  копия  от  всички  тези 

документи,  тоест  заповедта  на  кмета  на  общината,  протокола  за 

извършените действия, както и писмото с вх. 11-06-7 от 18 март 2016 

г. на Административен съд – Пазарджик. За сведение, колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман. Продължаваме със следващ докладчик – господин Цачев. 

Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

за  сведение  вх.  №  МИ-06-326  от  11  април  2016  г.  получено  в 

Централната избирателна комисия писмо от кмета на община Долни 

Дъбник с приложена към него заповед за определяне на длъжностни 

лица  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни 

книжа и материали, и три броя протоколи, които са ни изпратени във 

връзка с изпълнение на задължението на кмета по Решение № 2662 

на  Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с  отваряне  на 

помещение, в което се съхраняват книжа и материали, като целта на 

отварянето  е  била  предаване  на  изборни  книжа  и  материали  на 

Административен съд – Плевен, по повод образувано дело, свързано 

с местните избори. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Преминаваме 

към следваща точка от дневния ред – искания от ОИК за изплащане 

на възнаграждения. Заповядайте, госпожо Грозева.

Точка 5. Искания от ОИК за изплащане на възнаграждения.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-550 от 8 април 2016 г. е постъпило 

искане от Общинската избирателна комисия – Доспат, за изплащане 

на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  31  март  2016  г. 

Заседанието  е  било  проведено  по  повод  заявление  от  общински 

съветник,  който  е  поискал  да  му  бъдат  прекратени  предсрочно 

пълномощията. На заседанието комисията е взела решение както за 

прекратяване  на  пълномощията,  така  е  и  обявила  следващия  за 

избран.  Присъствали  са  председател,  заместник-председател  и 

8 членове.
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Предлагам  ви  да  одобрим  изплащането  на  това 

възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Алексиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева, Цветозар Томов).

 Приема се решението.

Продължете, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-555 от 11 април 

2016 г. е пристигнало искане от Общинската избирателна комисия – 

Ружинци,  с  което  искат  заплащане  на  възнаграждение  за  едно 

поведено  заседание на  6  април  2016  г. Както  знаете,  на  30  март 

колегите бяха свикали заседание, но се явиха само трима човека от 

цялата комисия, поради което заседание не се състоя. На въпросното 

заседание Общинската избирателна комисия – Ружинци, е взела две 

решения.  Първото,  №  221-МИ  е  относно  уведомяване  на 

Централната  избирателна  комисия  за  обявяване  резултатите  от 

изборите  за  недействителни  за  избора  на  общински  съветници в 

община  Ружинци  на  25  октомври 2015  г. Другото  решение  е  по 

повод жалбата, която ви докладвах преди това, а именно прекратили 

са пълномощията и са обявили следващите за избрани. Заседанието, 

както казах, е поведено на 6 април. На  заседанието са присъствали 

председател, секретар и 6 членове.

Предлагам  да  им  гласуваме  изплащането  на  това 

възнаграждение.

Те  са  представили  протокол  и  за  30  март,  когато  са 

установили, че поради липса на кворум заседанието не се е провело. 

Мисля,  че  няма  пречка  да  им  гласуваме  по  едно  дежурство  за 

подготовка на заседание. Както Комисията прецени.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.  Чухте предложението,  включително и за  подготовката на 

заседание.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да попитам само на това 

заседание взели ли са решение да уведомят ЦИК за насрочване на 

избори или само ни уведомяват за решението на съда?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Взето  е  такова  решение  и  е 

окомплектовано,  но  все  още  не  е  пристигнало  в  ЦИК.  Това  е 

изпратено  по  електронната  поща.  Предполагам,  че  в  четвъртък, 

заедно  с  всички  мои  доклади  относно  Общинската  избирателна 

комисия  –  Ружинци,  ще  мога  първо  да  ви  докладвам решение,  с 

което  да  уведомим  Президента.  Взето  е  решение  и  трябва  да 

пристигне  в  оригинал.  Лично  председателката  ми  каза,  че  го  е 

изпратила по пощата с обратна разписка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  други 

коментари? Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз се присъединявам към предложеното от 

докладчика  що  се  отнася  за  изплащане  на  възнаграждения  за 

дежурства на тези колеги, които са присъствали, въпреки че не се е 

провело заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря на  госпожа 

Цанева.  Подлагам на  гласуване така  направените  предложения от 

госпожа Грозева, включително и за дежурство.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Метин Сюлейман,  Румен Цачев,   Таня Цанева,  Цветозар Томов);  

против – 1 (Емануил Христов).

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин  Цачев. 

Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: кол докладвам ви вх. № МИ-15-544 от 11 

април  2016  г.  Това  е  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК – Долни Дъбник, Плевенска област. Искането се отнася за две 

23



заседания, проведени от Общинската избирателна комисия. Едното е 

на 28 март 2016 г., като на това заседание е прието решение да бъдат 

определени лица, които да имат достъп до помещението, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали предвид административно 

дело в Административен съд – Плевен, и изисканите за представяне 

по  делото  изборни  книжа  и  материали.  Второто  заседание  е 

проведено  на  31  март  2016  г.,  на  което  комисията  е  приела 

становище във връзка с преписка на РПУ – Плевен, и е предоставена 

информация  за  гласуване  на  лице  в  нарушение  на  правилата  на 

Изборния кодекс.

Предлагам  да  одобрим  направените  искания,  които  са  в 

хипотезите  на  Решение  №  2901  на  ЦИК,  и  да  бъде  изплатено 

възнаграждението  на  присъствалите  на  заседанията  членове  на 

Общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Продължаваме със следващ докладчик – господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря ви. Колеги, докладвам ви 

искане  с  вх.  №  МИ-15-532  от  7  април  2016  г. на  Общинската 

избирателна комисия – Главиница, област Силистра, за – както са 

записали те – проведени две дежурства на 5 април  2016 г., но тъй 

като на една и съща дата не може да има проведени две дежурства от 

едни  и  същи  хора,  на  практика  то  е  едно  дежурство  за  деня  от 

председателя,  заместник-председателя  и  секретаря  на  Общинската 

избирателна  комисия,  което  е  във  връзка  с  отговор  на  писмо  до 

Районен съд – Тутракан, във връзка с гражданско дело № 463/2015 г. 

Знаете,  това  е  във  връзка  с  предсрочното  прекратяване  на 

пълномощията на бившия кмет Насуф Насуф Окръжният съд иска 

информация  и  те  се  подготвили  съответно  преписката.  Затова 
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предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждение  на  тези  три  лица  – 

председател,  заместник-председател  и  секретар  за  дежурството  на 

5 април съгласно Раздел втори, т. 12, буква „в” на нашето Решение 

№ 2901.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

 Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,   Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Колеги, имаме решение. Продължете.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И още нещо, пак в тази връзка, но то 

е по-скоро за сведение. Ако си спомняте, преди една седмица във 

връзка с изплащане на възнаграждения на ОИК – Ситово, аз ви бях 

запознал, че има грешка в протокола по отношение на гласуването. 

Сега получихме официално уведомление с тяхно писмо № 15-104 от 

8  април,  че  са  изправили  грешката  и  на  сайта  на  Общинската 

избирателна  комисия –  Ситово,  е  поправен  протоколът  съгласно 

нашето  искате.  В  тази  връзка  те  коментират,  че  искат  ние  да 

поправим нашето писмо, че става въпрос за четири членове, а не за 

пет, но ние го направихме междувременно. Явно те не са получили 

още  писмото.  Така  че  остава  за  сведение,  че  са  си  изпълнили 

задължението, както се бяхме разбрали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик –  госпожа 

Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  с  вх. 

№ МИ-15-533 от 7 април 2016 г. искане от Общинската избирателна 

комисия – Велико Търново. Преписката е разпределена на колегата 

Бойкинова. Искането е за проведени четири дежурства, както следва. 

На 25 март е за явяване в Административен съд, на 28 март по повод 

искане  от  органи  по  разследване  за  предоставяне  на  копия  от 
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избирателни списъци, на 29 март за процесуално представителство и 

на 31 март – подадена оставка от страна на  общински съветник в 

общинския  съвет  и  проект  на  решение  за  прекратяване  на 

пълномощията.

Предлагам да бъдат одобрени тези четири дежурства на тези 

дати на членове на ОИК – Велико Търново.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Цанева. Коментария?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колко човека са дали дежурства?

ТАНЯ ЦАНЕВА: На 25 март – председател  и  секретар;  на 

28 март  –  председател,  секретар  и  трима  членове;  на  29  март  – 

председател; на 31 март – председател и секретар.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да 

преминем в режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Метин Сюлейман,  Румен Цачев,   Таня Цанева,  Цветозар Томов);  

против – 1 (Севинч Солакова).

Продължете, госпожо Цанева

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги,  тази  преписка  беше 

разпределена на мен. Входящият номер е МИ-15-488 от 6 април 2016 

г. Тя  е  относно  изплащане  на  възнаграждения за  заседания и 

дежурства  на  Общинската  избирателна  комисия –  Ямбол.  Аз  я 

докладвах с всичките, тъй като това са за м. януари, февруари и март 

заседания и дежурства, но поради техническа грешка не е изпратена 

втората  страница  от  справката.  Затова  моето  предложение  е  със 

същия изходящ номер и към същия входящ номер да я изпратим, 

като отбележа, че това е допълнителна справка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  гласуваме  за 

изпращане на допълнителната справка.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  
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Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  

против – 1 (Севинч Солакова).

Благодаря. Продължаваме със следващ докладчик – господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  по  молба  на  колегата 

Мусорлиева  ви  докладвам  постъпило  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения от членовете на Общинската избирателна комисия – 

Кърджали. Искането е с вх. № МИ-15-510 от 5 април 2016 г. То е за 

изплащане  на  възнаграждения за  три  заседания и  за  седем 

дежурства.

Първото заседание, за което се прави искане за изплащане на 

възнаграждение,  е  проведено  на  17  март.  То  е  във  връзка  с 

определяне  на  представители  на  ОИК  –  Кърджали,  които  да 

присъстват при отваряне на запечатано помещение. Присъствали са 

председател,  двама заместник-председатели,  секретар и 6 членове. 

Второто  заседание  е  проведено  на  22  март.  Присъствали  са 

председател,  двама заместник-председатели,  секретар и 8 членове. 

Заседанието  е  било  за  решение  за  определяне  на  представители, 

които да присъстват при отваряне на запечатано помещение. Това е 

единствената  точка  в  дневния  ред.  Третото  заседание  е  било  на 

30 март  2016  г.  Присъствали  са  председател,  двама  заместник-

председатели,  секретар  и  7  членове.  Отново  са  определяли 

представители  за  приемане  от  Административен  съд  на  изборни 

книжа  и  материали  от  проведени  избори  и  са  имали  и  точка 

обявяване на видно място в община Кърджали и на сайта на ОИК – 

Кърджали,  за насрочване на частични избори за кмет на кметство 

Невестино, община Кърджали.

Това са трите заседания. Проведени са дежурства: на 11 март 

2016  г.  във  връзка  с  предаване  на  материали по  искане  на  МВР. 

Дежурството е дадено от председателя на Общинската избирателна 

комисия. На 16 март е дадено дежурство във връзка с подготовка на 

материали  за  провеждане  на  заседание.  Дежурството  е  от 

председателя  и  от  секретаря.  На  18  март  е  дадено  дежурство  от 

заместник-председател,  секретар  и  двама  членове  във  връзка  с 
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отваряне на запечатано помещение и предаване на изборни книжа и 

материали на  органи на  досъдебното  производство.  На  21 март  е 

дадено дежурство от председател и секретар във връзка с подготовка 

на материали за провеждане на заседание на 22 март. На 23 март е 

дадено  дежурство  от  заместник-председател,  секретар  и  двама 

членове във връзка с представителство при отваряне на запечатано 

помещение  и  предаване  материали  на  органите  на  досъдебното 

производство.  На  29  март  е  дадено  дежурство  от  председател, 

заместник-председател  и  секретар  във  връзка  с  подготовка  на 

материали за провеждане на заседание на ОИК – Кърджали. И на 

1 април  е  дадено  дежурство  от  двама  заместник-председатели, 

секретар и един член във връзка с получаване от Административен 

съд  –  Кърджали,  на  изборни  книжа,  които  са  били  по 

административно дело.

Предлагам, колеги, да одобрим изплащане на възнаграждения 

за тези три заседания и за така докладваните от мен дежурства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Имаме решение. Госпожа Солакова – за отрицателен вот.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против” не заради 

принципното ми несъгласие с въвеждане на електронна система за 

гласуване,  а  тъй  като  в  голяма  част  от  доклада,  както  разбрах, 

заседанията са провеждани с една единствена точка – определяне на 

лица и упълномощаване за присъствие при отваряне на запечатаните 

помещения. Считам, че не е целесъобразно общинските избирателни 

комисии да провеждат заседания само с такава точка в дневния ред.

Предлагам  в  писмото  и  с  отделно  писмо,  за  да  не  бъде 

копирано  и  до  администрацията  на  Министерския  съвет,  да  се 

обърне  внимание  на  тази  общинска  избирателна  комисия,  че  тя 
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трябва  да  има предвид,  че  разходването на средства  следва да  се 

извършва  при една преценка и за  целесъобразност  и Централната 

избирателна  комисия  обръща  внимание  да  си  определят  лицата, 

които ще присъстват при отварянето на помещенията, като те бъдат 

определени  в  поредност  със  съответни  резервни  членове  при 

обективна невъзможност някой от титулярите да присъства.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Под формата 

на отрицателен вот направихте и предложение. Колеги, позволете ми 

да  направя  и  допълнително  предложение:  всъщност  да  напишем 

писмото с това съдържание и да бъде изпратено до всички общински 

избирателни комисии.

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Ще помоля да се изготви това писмо.

Продължете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  искане  с  вх. 

№ МИ-15-531  от  7  април  2016  г.  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Крумовград.  Искането  е  за  едно  заседание  и  две 

дежурства. Заседанието е проведено на 1 април 2016 г. Присъствали 

са председател, секретар и 6 членове. Заседанието е било във връзка 

със сигнал, постъпил от областния координатор на ГЕРБ във връзка 

с неизпълнение изискванията на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от кмет на кметство с. 

Котлари  и  от  кмет  на  кметство  с.  Лещарка,  община  Крумовград. 

Взето е решение, с което се отказва да се предприемат необходимите 

действия.

Първото дежурство е дадено на 31 март от председател и от 

секретар във връзка с организиране и провеждане на заседанието на 

Общинската избирателна комисия на 1 април, както и във връзка с 

получаване на изборни книжа и материали от Административен съд 
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–  Кърджали.  Второто  дежурство  обаче,  дадено  от  председател  и 

секретар,  чета ви, колеги, справката с молба да преценим дали да 

одобрим това дежурство: „Изготвяне на протокол от заседанието на 

ОИК. Решение на ОИК. Изготвяне на справка за искане до ЦИК за 

изплащане на възнаграждения.  Изготвяне и изпращане отговор до 

областния координатор на ГЕРБ по подадения сигнал. Изпращане на 

копие  на  протокола  и  решението  до  ЦИК  и  на  решението  до 

председателя на общинския съвет – Крумовград.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване изплащането на тези възнаграждения.

Режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Благодаря, господин Пенев. Продължаваме със следващ док – 

господин Ивков, след което ще помоля господин Ивков да докладва 

и промени в ОИК.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  две  писма,  и  двете  от 

Общинската избирателна комисия – Ракитово, с вх. № МИ-15-485 и 

вх.  № МИ-15-549  от  8  април  2016  г.  и  предлагам  да  се  изплати 

поисканото възнаграждение за проведени заседания в пълен състав 

на комисията от 11 членове, включващ, разбира се,  и съответните 

длъжности.  Искането  е  за  заседание,  проведено  на  19  ноември 

2015 г.  и  заседание,  проведено  на  15  март  2016  г.  Има  една 

особеност,  че  те  пишат  в  писмото,  което  с  вх.  № МИ-15-485  от 

8 април, че прилагат протокол № 42 от 19 ноември 2015 г., но не го 

прилагат. Тоест аз нямах от преписката данни, прилагат само списък 

на присъстващите, подписан и подпечатан от председателя. Липсва 

като приложение, казвам го за протокола. Обаче аз считам, че това 

ни е ноторно известно, доколкото аз влязох в сайта им и видях, че се 

е  провело  заседание,  видях  протокола  и  видях  темата,  в  смисъл, 

основателно  е  проведено  заседание  –  взели  са  решение  освен  за 

определяне  на  представители  за  отваряне  на  помещение,  и  за 
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прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник.  Така  че 

предлагам да не се формализираме в такива случаи и да изплатим 

исканото възнаграждение, след като имаме данните и след като има 

сайт, на който съм видял протокола и решението.

Прилагат протокола от проведеното заседание на 15 март, на 

което са решили да определят трима членове, от които председател и 

двама членове, които след получаване на избирателните списъци и 

другите книжа от произвеждане на изборите за общински съветници 

да разпечатат помещението и да ги приберат.

Предлагам да се изплатят възнаграждения за две заседания, 

съответно на 19 ноември 2015 г. и на 15 март 2016 г. на комисията в 

пълен състав.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  искам  да  обърна  внимание,  че 

едното заседание,  за което е направено искането за плащане, се е 

провело през м.  ноември 2015 г.  Сега  сме април месец 2016 г.  В 

Решение  №  2901  сме  казали,  че  исканията  за  изплащане  на 

възнаграждения се правят в едномесечен срок. Формално има според 

мен основание за изплащане на това възнаграждения,  но както от 

една страна,  не бива да ни пращат по пет-шест искания и повече 

някои  за  всяко  едно  основание,  което  имат  през  месеца,  а  да  ги 

събират  заедно,  което  ми  прави  впечатление,  че  вече  го  правят 

общинските избирателни комисии, така и с една забава от порядъка 

на четири-пет месеца да се правят исканията, а своевременно да си 

вършат  работата.  И  не  само  това,  ами  и  ред  други  искания 

разглеждаме, които формално може би не следва да ги уважаваме, 

по което колегата Солакова преди малко се изказа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев.  Разбирам,  че  всъщност  вие  не  правите  по  същество 

предложение да не се изплаща, но обръщате внимание. Колеги, аз 

припомням, че ние обърнахме внимание на общинските избирателни 

комисии с едно писмо, може би да помислим да им изпратим и второ 

писмо, защото и на мен ми прави впечатление, че твърде често се 
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подготвят материали за всяко едно от заседанията поотделно, като 

отделни преписки, което е разхищение на време, труд, включително 

и на хартия. Знаете моя израз „Дърветата плачат”, нека да обмислим 

за създаване на още едно напомнително писмо на ОИК.

Подлагам  на  гласуване  предложението  на  господин  Ивков 

относно изплащането на възнагражденията на ОИК – Ракитово.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Цветозар  

Томов); против – 1 (Севинч Солакова).

Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-15-535 от 8 април 2016 г. и с 

вх. № МИ-15-535 от 7 април 2016 г. в идентичен вариант, едното в 

оригинал, е постъпило искане от ОИК – Пазарджик, за изплащане на 

възнаграждения  за  четири  заседания  в  пълен  състав.  С  решение 

№ 421 от 4 февруари 2016 г.  възлага  на трима души да извършат 

действия по приемането на избирателните списъци и незабавното им 

поставяне в запечатано помещение за съхранение на изборни книжа 

и материали от проведените избори, включително и за гласуване на 

местния  референдум.  С  решение  №  422-МИ  от  23  март  2016  г. 

възлага на трима души отново, от три различни политически сили, 

да  извършат  действия  по  отваряне  на  запечатано  помещение  за 

съхраняване  на  изборни  книжа  и  материали  и  да  копират 

избирателния списък на секция № 46, където е настоящият адрес на 

лицето,  което  да  се  приложи  към  отговора  на  Общинската 

избирателна комисия – Пазарджик, до Областна дирекция на МВР – 

Пазарджик. Разглеждали са и писма, има протоколи. Преписките са 

прекрасно  комплектувани,  друг  е  въпросът  дали  трябва  да  се 

провеждат заседания за това.

С  решение  № 423  от  31  март  2016  г.  пак  трима  души от 

състава  на  ОИК  –  Пазарджик,  предложени  от  три  различни 

политически  сили,  които  да  извършат  действия  за  отваряне  на 

запечатаното  помещение  за  съхраняване  на  изборни  книжа  и 
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материали,  също така  да  копират  избирателния  списък  на  секция 

№ 24, където е настоящият адрес на лицето, който да се приложи 

към отговора до Областна дирекция на МВР – Пазарджик.

И  последно,  решение  №  424  от  4  април  2016  г.,  с  което 

отново определят двама души от състава, предложени от различни 

политически  сили,  да  извършат  проверка  относно  исканата 

информация  от  Областна  дирекция  на  МВР  –  Пазарджик  и  да 

изготвят отговор.

Предлагам изплащане на всичко, така както са го поискали, а 

именно: четири заседания в пълен състав и дежурствата, така както 

ги  прочетох,  като  ви моля,  тъй  като малко непрегледно са  ми го 

дали,  да  видя  тези  лица  на  каква  длъжност  са,  с  оглед 

възнагражденията  за  всички  дежурства,  които  са  дали.  Аз  ви  ги 

прочетох като брой лица, но трябва да видя и длъжностите им  и 

после ще подготвя справката спрямо длъжностите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  9  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина Алексиева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева);  

против – 1 (Севинч Солакова).

Господин  Ивков,  продължете  относно  промени  в  ОИК  – 

Съединение.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  с  три  различни  писма  със 

съответните  приложения,  с  три  входящи  номера  на  Централната 

избирателна комисия са поискани промени в състава на една и съща 

ОИК, а именно Съединение, област Пловдив.

Съгласно нашата практика съм обединил и трите преписки в 

едно решение,  като то е  малко по-дълго от стандартните,  именно 

защото се казва, че се искат промени от три различни политически 

сили.

Предложението за промяна от политическа партия „Атака”, 

подадено  от  преупълномощен  представител   (проверил  съм 
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пълномощните) с всички необходими приложения, а именно молба, 

декларация, копие от диплома, копие от лична карта, пълномощно от 

представляващия партията. Проектът за решение е във вътрешната 

мрежа.  Предложението  е  да  бъде  назначена  на  длъжността  член 

Иванка Петкова Шилева на мястото на досегашния член Мариана 

Ненова Султирова. 

Следващото предложение е с вх. № МИ-10-31, постъпило от 

упълномощения  представител  на  Движение  за  права  и  свободи 

господин Димчо Данчев, който предлага (по нейна молба отново) да 

бъде  назначена  на  длъжността  заместник-председател  Катерина 

Йорданова  Кацарска  на  мястото  на  досегашния  заместник-

председател  Надка  Стоянова  Костадинова.  Отново  са  приложени 

всички  изискуеми  документи  и  реквизити  –  диплома  за  висше 

образование,  декларация,  копия  от  личните  карти,  пълномощни, 

които установяват представителната власт на заявителя.

Третото предложение е с вх. № МИ-11-4 от 11 април 2016 г. 

от Атанас Стоянов Вълков, упълномощен представител на коалиция 

АБВ, който предлага на мястото на досегашния член Иван Тодоров 

Баждарски да бъде назначена на длъжността член  Светла Запрянова 

Дрепчева.

В решението което ви предлагам, едно-единствено решение 

по  всичките  преписки,  доколкото  се  касае  за  една  общинската 

избирателна комисия и каквато е била практиката ни досега в такива 

случаи, са описани съответните искания и диспозитива съответства 

на  исканията,  доколкото са  приложени всички документи,  всички 

реквизити  са  налице  и  няма  пречка  да  бъдат  удовлетворени така 

предложените промени в състава.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз имам предложение единствено да 

разменим  диспозитивите,  като  първи  диспозитив  да  бъде 

освобождава  като  заместник-председател  съответното  лице  и 

четвъртият диспозитив да бъде назначава заместник-председател. И 

след това съответно членовете.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не го приемаме. Оставям се проекта, 

така както е предложен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, в тази 

връзка аз ще подложа отделно на гласуване. Заповядайте, господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Оттеглям си предложението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложението е 

оттеглено.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  8  (Владимир  Пенев,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – 2 

(Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман).

Това е Решение № 3180-МИ/НР.

Колеги,  кратък  отрицателен  вот.  Считам,  че  оттегленото 

предложение  беше  много  добро  и  то  прецизира   актовете  на 

Централната  избирателна  комисия,  а  аз  желая  Централната 

избирателна комисия да бъде изключително прецизна във всяко едно 

решение, което взима.

Връщаме  по  предходна  точка  и  продължаваме  с  госпожа 

Сидерова – искания за отваряне на запечатани помещения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-

114082 от 7 април 2016 г. кметът на община Созопол е поискал да му 

разрешим да отвори помещението, в което се съхраняват изборните 

книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. 

избори за  общински съветници и  кметове,  избори за  президент  и 

вицепрезидент и местен референдум, произведен на 25 май 2014 г. и 

да разрешим достъпа до запечатаното помещение с цел архивиране. 

Виждате проекта за решение, който е изготвил колегата Андреев, в 

неговата папка е, предлагам ви да гласуваме да разрешим достъпа за 

целите на архивирането по реда на Решение № 2662-МИ/НР от 18 

октомври  2015  г.  За  извършените  действия  да  се  изготвят 

предвидените в това решение протоколи. Книжата и материалите от 

изборите за президент и вицепрезидент да останат да се съхраняват 
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до изтичане на срока им за съхранение. И книжата и материалите от 

референдумите се съхраняват за срок от пет години, поради което и 

разрешението е за архивиране на изборните книжа и материали за 

общински съветници и кметове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов). 

Това е Решение № № 3181-ПВР/МИ.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред – доклади 

по писма. Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 7. Доклади по писма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа са публикувани проекти на две писма, аналогични на писма, 

които  сме  изпратили  на  общинските  избирателни  комисии  с 

насрочени нови избори за 13 март. Може би с оглед на това, че все 

още  има  възможност  Президентът  на  Република  България  да 

насрочи частични избори за 5 юни, на този етап да изпратим поради 

окончателния  списък  на  общинските  избирателни  комисии  и 

общините само до тях тези писма, а за частичните – допълнително.

Тези две писма са във връзка със задълженията на кметовете. 

Можем да ги обединим в едно писмо, разбира се, но може би с оглед 

на тематиката на втория проект относно сключване на договори за 

възлагане на отпечатването на бюлетини, предоставяме информация 

за лицата за контакт – електронен адрес на Печатницата на БНБ. И 

тъй  като ще ги изпратим само по електронната  поща,  може би  е 

целесъобразно да бъдат две отделни.

В първото наред със задълженията на кметовете да осигурят 

нормални условия за  работа  на  общинските избирателни комисии 

обръщаме внимание и на задълженията им като органи по чл. 23, ал. 
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1  от  Изборния  кодекс  за  съставяне  на  избирателните  списъци, 

включително  за  Част  втора,  тъй  като  такава  информация  ще 

очакваме в ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари?  Не  виждам.  Подлагам  ан  блок  на  гласуване  и  двете 

писма. Моля, гласувайте.

 Гласували  10  членове на ЦИК:  за - 10  (Емануил Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов). 

Продължаваме с госпожа Сидерова. Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-320 

от  7  април 2016 г.  е пристигнало запитване от кмета на община 

Правец. Кметът се обръща към нас с питане дали следва да заплати 

заседания  и  дежурства,  които  са  проведени в  един и  същи ден и 

следва  да  се  изплатят  две  възнаграждения  на  председателя  и  на 

секретаря.  Ситуацията  е  такава,  че  дежурството  е  през  работното 

време,  а  заседанието  е  след  работно  време.  Затова  ние  с  наше 

решение  от  8  януари,  като  искането  е  пристигнало  в  рамките  на 

определения от нас срок до кроя на м. декември, тъй като се касае за 

заседания  и  дежурства  през  м.  ноември  2015  г.,  сме  одобрили 

изплащането на тези възнаграждения.

Предложила  съм писмо,  което  се  намира  в  моята  папка,  с 

което казвам на кмета на коя дата сме утвърдили възнагражденията 

за  заседания  и  дежурства,  като  сме  съобразили  обема  на 

извършената работа и време, през което са провеждани. Напомням 

му,  както  и  той  на  нас  ни  напомня,  че  съгласно  чл.  83,  ал.  4  от 

Изборния  кодекс  възнагражденията  са  за  сметката  за  държавния 

бюджет. И съм си позволила да добавя още едно изречение накрая и 

мисля, че вие ще го одобрите: „Органът на изпълнителната власт в 

общината и общинската администрация не разполагат с правомощие 

да оспорват решението на ЦИК за одобряване на възнагражденията 

за проведените заседания и дежурства, които следва да се изплатят 

на членовете на ОИК.”
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Колеги, коментари?

Моля  да  гласуваме  така  предложеното  писмо.  Режим  на 

гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  8  (Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цачев, Цветозар Томов); против – 

2 (Румен Цачев, Ерхан Чаушев). 

Колеги, имаме решение за това писмо.

Продължете, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имаме  постъпило  запитване  от 

ОИК –  Златица,  с  вх.  №  МИ-15-537  от  7  април  2016  г.  относно 

изплащане на възнаграждение на технически сътрудник. Колегите от 

ОИК  –  Златица,  са  решили,  че  техническият  сътрудник,  който  е 

назначен на 9 септември 2015 г., продължава да изпълнява някакви 

функции,  затова  правят  запитване  относно  процедурата  по 

изплащане на възнагражденията на техническия сътрудник на ОИК 

– Златица (посочват името на лицето), определени с тяхно решение 

№ 005-МИ/НР от 9 септември 2015 г.

Аз не се чувствам много уверена, но смятам, че ние взехме 

решение, че дейността на тези технически сътрудници е в активния 

период,  а  в  периода  между  избори  комисиите  трябва  да  бъдат 

подпомагани  от  общинските  администрации  и  „Информационно 

обслужване”. Ако те се свържат с отговорника на „Информационно 

обслужване” за територията,  той ще качи техните решения. Друга 

работа  техническият  сътрудник  няма.  Не  се  чувствах  достатъчно 

уверена, но ако преценим – аз мисля, че това е нашата позиция – да 

им отговоря това, което в момента ви докладвах.  И че при качване 

на  решения  следва  да  се  обръщат  към  „Информационно 

обслужване”, с което имаме сключен договор, и към общината.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Други 

коментари? Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това, което казва колегата Сидерова, е така 

и мисля, че в решението, с което определихме възнагражденията на 
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комисиите, сме казали какви сътрудници и експерти могат да бъдат 

наети, за какъв период и какво е тяхното възнаграждение. Тъй че, 

ако те имат предвид, че има лице, което продължава да изпълнява 

някаква работа по договор, всъщност по предмета на този договор не 

би  могло  да  изпълнява  и  Общинската  избирателна  комисия  сама 

трябва  да  прецени,  ако  има  извършена  работа,  какво  следва  да 

направи.  Тя  всъщност  нищо  не  може  да  направи,  тъй  като  тази 

работа, ако е имало такава, тя е извън предмета на договора, който 

са сключили тогава.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  това 

допълнително  пояснение,  господин  Цачев.  Други  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов). 

Госпожо Сидерова, продължете със следващ доклад.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващият  доклад  е  за  сведение, 

разпределен е на колегата Андреев. Получили сме писмо с вх. вх. 

№ ЦИК-00-393  от  11  април  2016  г.  от  Агенция  по  заетостта  във 

връзка  с  наше  питане  до  агенцията  на  базата  на  питане  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Априлци,  за  полагащите  се 

възнаграждения,  осигуровки,  как  се  прекъсва  осигурителният 

период. Ние сме получили въпроса на ОИК – Априлци, на 18 март, 

пратили сме питането до агенцията и тя ни отговаря. Аз предлагам 

да не ви го чета, а да го видите, то е във вътрешната мрежа. И когато 

се появят питания от този род, да отговаряме по този начин.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Продължете, 

колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Другото  не  е  така  обвързващо 

Комисията.  И  на  сайта  на  ЦИК,  и  на  нашите  адреси  с  колегата 

Метин Сюлейман пристигнаха програмите на английски и френски. 

Най-накрая  пратиха  един  много  кратък  текст  на  руски,  в  който, 
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слава богу, пише какви преводи ще има. Тоест цялата конференция е 

обезпечена с руски език. Тъй като и двамата с него сме с руски език, 

затова този въпрос беше интересен.

Получили сме регулярна кореспонденция, с която ни казват, 

че  ще  бъдем  настанени,  че  ще  бъдем  посрещнати.  Това  са 

подробности, които няма смисъл да се разискват, те са отчетени от 

нашата администрация и тя е придвижили въпросите.

Отделно от  това  в  моята  папка  има  подготвен  един текст, 

който да  предоставим на работната  група относно мониторинг на 

предизборната  кампания  и  изслушвайки  дебата  на  кръглата  маса, 

която проведохме през март, както и предишни наши разсъждения в 

Комисията, ние сме поставяли въпроса да се обмисли на европейско 

ниво могат ли и доколкото да бъдат не само контролирани, но и да 

има  правова  уредба  за  провеждането  на  предизборни  кампании в 

социалните  мрежи,  като  сме  отбелязали,  че  сме  забелязали 

тенденция  в  последните  години,  а  ние  имаме  проведени  за  две 

години три общи избора, плюс частичните, които не сме броили, се 

засилва  ролята  на  тези  мрежи  при  произвеждане  на  изборна 

кампания  и  за  съжаление  на  нарушенията  да  не  се  агитира  в 

изборния ден и нарушението всеки, когато агитира, да пази доброто 

име и честта на кандидата и партията. Обикновено жалбите, които 

получаваме са такива.

Ние ще го поставим само като въпрос и предложение да се 

мисли  от  всички  специалисти  на  това  ниво.  Вижте  го  и  ако  сте 

съгласни, ще ни подкрепите.

Има  обаче  и  още  един  въпрос,  колеги.  Ние  обсъждахме 

писмото на Централната избирателна комисия на Латвия, с което те 

ни  помолиха  да  подкрепим  тяхното  виждане,  че  подготвените 

промени в Акта за избиране на членове на Европейския парламент, 

известен с краткото наименование Акт от 1976 г., не са еднозначни и 

трябва  много  внимателно  да  се  разсъждава  по  тях,  за  да  не  се 

нарушат правата на по-малките държави, каквато апропо сме и ние, 

макар че те са с много по-малък брой население и имат много по-

малък брой депутати. На работното заседание, а след това и в зала го 
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казахме, че с направените предложения за създаване на съвместни 

листи на европейските партии, без да е изяснено това съдържание, 

като прегледах сайта на Европейския съвет по въпроса за промените, 

предприемани в акта, констатирах, че има конкретни норми, които 

предлагат да има една общоевропейска листа на партиите със състав 

от 24 или 25 души – не е толкова съществено да има един или двама 

повече – няма промени в нормите. Но в Договора от Лисабон има 

една  определена  горна  граница  на  депутатите,  има  определена 

схема,  по която се  определя представителството  на всяка  една от 

държавите в Европейския парламент. 

Колегите  с  право  се  обръщат  към  нас,  защото  тези 

неизяснени  понятия  биха  довели  до  нарушение  в 

представителството,  а  от  друга  страна,  ако  ще  се  гласува  със 

съвместни  листи  на  европейските  партии,  притеснението  на 

работната група беше, че малките държави няма да могат да имат 

реално  представителство  в  Европейския  парламент.  Знаете,  че  в 

2013 г.  е  прието изменението  на  Акта,  с  което  вече  членовете  на 

Европейския  парламент  не  са  представители  на  държавата,  а  са 

представители  на  всички  европейски  граждани.  И  разсъждавайки 

върху тези вече променени норми, да изясним своята подкрепа там, 

ако  разрешите,  на  позицията  на  Латвия,  че  трябва  да  се  запази 

възможността  всички  държави  да  имат  своето  представителство, 

както  и  досега.  И  другото,  промяната,  която  касае  решенията  на 

Европейския съвет да се вземат не с консенсус, а с квалифицирано 

мнозинство, което винаги дава възможност на партиите и държавите 

с  по-голямо  представителство  да  вземат  решения,  дерогирайки 

интересите на по-малките европейски държави. Тоест да подкрепим 

позицията на Латвия с тези обтекаеми техни формулировки, те са 

много обтекаеми, а в същото време са точни. Аз просто ви казах по-

задълбочено защо, но те са го направили по-обтекаеми.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.  В такъв  случай  подлагам анблок  на  гласуване,  на  първо 

място, въпросите относно мониторинга на предизборната кампания в 
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социалните мрежи,  които да  се  преведат  и  съответния  език,  и  на 

второ място, тези позиции по предложенията за промени в Акта.

Режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 Севинч Солакова). 

Колеги, във връзка с този доклад вие знаете, че изпратихме 

писмо  до  заместник-министър  председателя  госпожа  Кунева  с 

искане  на  информация към дата  4  март изразена  ли е  официална 

позиция на българската държава по така направените предложения 

за промени в Акта. Колеги, към днешна дата ние нямаме отговор. 

Знаем,  че  това  ще  бъде  доста  деликатно  с  оглед  участието  ни  в 

предстоящата конференция, тъй като това е въпрос на обсъждане в 

първия  панел.  Очаквам  достатъчно  дипломатично  нашите 

представители да могат да реагират по този въпрос.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имам  една  молба  за  едно  много 

кратко  писъмце:  „Обръщаме  се  към  вас,  тъй  като  нашите 

представители  ще  пътуват  утре  след  обяд  за  участие  в 

конференцията  на  Венецианската  комисия  в  Букурещ,  молим 

спешно за вашия отговор, поставен в наше писмо.” Да се изпрати по 

електронната поща.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

 Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Цанева, по доклади по писма.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги,  за  сведение  ви 

докладвам вх. № МИ-06-318 от 7 април 2016 г. от кмета на община 

Невестино, с което ни изпраща копие от заповед за определяне на 
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длъжностни лица за отваряне на запечатани помещения, протокол и 

разписка.

И във вътрешната мрежа в папка с моите инициали към вх. 

№ ЦИК-07-29 е преводът, който са ни изпратили от проведената на 

17  и  18  конференция  „Парите  в  политиката”  в  Тбилиси,  в  която 

участвахме  аз  и  колегата  Матева.  Който  има  интерес  може  да 

прегледа обобщения доклад от проведената конференция. Основно 

се  набляга  на  проблемите,  на  по-голяма  прозрачност  в 

политическото  финансиране,  предотвратяване  на  злоупотребата  с 

държавни  ресурси,  намаляване  на  влиянието  на  незаконното 

финансиране  и  бъдещето  на  политическото  финансиране.  За 

сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  след  направените  разисквания 

разбирам, че се обединяваме около едно общо мнение, че освен че 

ще изпратим нашата презентация, която може би е публикувана, не 

съм проверила, но също така ще я предложим за публикуване, така 

както са и другите презентации на другите направени доклади на 

този фоорум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте 

предложението.

Режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова,  Таня Цанева, Цветозар Томов).

Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-15-04-02-52 от 11 април 2016 г. Това е писмо от Областна 

дирекция на МВР – Стара Загора. С това писмо ни уведомяват, че 

във  връзка  с  водено  досъдебно  производство  №  349-ЗМ-184  от 

2015 г. по описа на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, и на 

основание чл. 66, ал. 2 от Закона за МВР при проведените местни 
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избори е  установено,  че  чрез  използване  на  документи с  невярно 

съдържание е оттеглена неправомерно кандидатурата на Господин 

Господинов,  надлежно  регистриран  като  кандидат  за  общински 

съветник. Причини и условия, довели до извършване на деянието, е 

установено, че член на Общинската избирателна комисия – Стара 

Загора,  е  допуснал  приемане  на  инкриминирано  заявление  с  вх. 

№ 191 от 18 октомври 2015 г., без да провери дали самоличността на 

попълващия и подаващия заявлението съвпада със самоличността на 

лицето, чиято кандидатура се оттегля. Което от своя страна води до 

бламиране на Господинов и което е попречило да реализира своето 

активно избирателно право. Докладвам това за сведение.

Още две писма за сведение, във връзка с предшестващи наши 

писма,  които  бяхме  изпратили  до  районните  прокуратури  след 

извършената проверка на ГД „ГРАО”. И двете писма са от Районна 

прокуратура – Дупница. Входящите номера са съответно НР-09-32 

от7 април 2016 г. и НР-09-33 от 7 април 2016 г. С тези писма ни 

уведомяват,  че  във връзка  с  нашето писмо с  изх.  № НР-09-20 от 

20 януари  2016  г.  до  Районната  прокуратура  в  Дупница  са 

образувани досъдебни производства, съответно с вх. № 681 и 160 от 

2016 г. против лица за извършено престъпление по чл. 168, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман. Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви към вх. № ПВР-22-1 

от  7  април  2016  г.  Тогава,  колеги,  ви  докладвах  едно  писмо  от 

господин Кръстев, изпратено до Централната избирателна комисия, 

по-скоро  молба  от  негова  страна,  в  която  е  посочил  имената  си, 

адреса,  телефон и че желае да бъде регистриран като кандидат за 

президент на Република България. И изразява увереност, че молбата 

му ще бъде удовлетворена. Тогава оставихме това писмо, колеги, за 

сведение  предвид  несериозността  на  едно  лице,  което  иска  да  се 

кандидатира,  не  познавайки  и  съвсем  бегло  правилата  за  тази 

процедура. Сега имаме друга молба от същото лице, в която молба 

той желае  да  му изпратим най-новия  Изборен  кодекс,  за  да  види 
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какви  са  му  правата  с  оглед  кандидатурата  му  за  президент  на 

Република България.

Колеги, тогава го оставихме за сведение, като преценихме, че 

не можем да отговаряме на такива искания. Тук пак имаме искане, 

само че за изпращане на Изборния кодекс. Не знам дали и доколко 

имаме задължения предвид направеното искане да отговаряме. Нека 

да преценим. Един път сме го оставили за сведение, втори път, само 

че искането е по-различно…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз смятам не само че трябва да го 

оставим за сведение, но ние ако отделяме толкова време на всяко 

едно  от  такъв  род  запитвания  и  да  мислим  дали  да  му  пратим 

Изборния кодекс или не, за мен това е нонсенс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо  Цанева,  под 

формата  на  реплика.  Аз  считам,  че  елемент  от  задълженията  на 

Централната  избирателна комисия е  и да дава  разяснения.  В този 

случай  разяснението,  което  се  изисква,  е  много  общо,  но  ми  се 

струва, че би било добре да отговорим с имейл и да кажем къде са 

публикувани тези актове, включително и в кои броеве на „Държавен 

вестник” са обнародвани, за да може лицето, което има интерес, да 

се  запознае.  Считам,  че  няма  друг  орган  в  държавата,  в  чиято 

компетентност да бъде предоставяне на тази информация.

Колеги, подлагам на гласуване постъпилото предложение да 

отговорим  с  писмо,  като  посочим  къде  е  публикуван  Изборният 

кодекс в „Държавен вестник” и на нашата интернет страница.

Режим на гласуване.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 7 (Владимир Пенев,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  

Румяна Сидерова, Цветозар Томов); против – 4 (Емануил Христов,  

Ивайло Ивков, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

За отрицателен вот – заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз подкрепям казаното от госпожа 

Цанева Централната избирателна комисия да не се занимава с такива 
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въпроси,  но  също така  нямам  нищо против  господин  Цачев  като 

член  на  Централната  избирателна  комисия  от  собствения  си 

служебен  имейл  да  му  отговори  това,  което  вие  казахте.  Но  да 

ангажираме  мнението  на  цялата  Централна  избирателна  комисия, 

това  означава,  че  ако му пращаме имейл,  трябва  да  има изходящ 

номер и т.н. Затова аз предлагам, ако господин Цачев е съгласен, от 

собствения  си  имейл  да  отговори  от  свое  име  с  това,  което  сме 

коментирали, а не от името на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари? 

Подлагам на гласуване това предложение.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  5  (Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Цветозар  

Томов); против – 7 (Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Ивилина Алексиева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Колеги, не се прие. Остава за сведение.

Колеги, позволете ми, господин Ивков ми даде индикация да 

допълни доклад за възнаграждение.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  днес  ви  докладвах  и  колегата 

Цачев  взе  отношение  и  мисля,  че  трябва  да  го  докладвам  след 

направената  справка,  одобрихме  възнаграждение,  поискано  с  вх. 

№ МИ-15-485 от 8 април 2016 г. за заседание на ОИК – Ракитово, 

проведено  на  19  ноември  2015  г.  Оказа  се  обаче,  че  ние  сме 

одобрили това изплащане на 5 април 2016 г.  видно от справката, 

която ми предостави администрацията преди да подготвим писмата 

и новата справка.

Според  мен  най-чистият  вариант  е  да  вземем  решение  да 

откажем на това основание изплащане на възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Ивков,  не 

успях да разбера от доклада ви, всички докладвани възнаграждения 

ли  са  били  одобрени  преди  или  само  част  от  тези,  които 

докладвахме.
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Получихме искания  от  Ракитово,  които 

докладвахме и които одобрихме за заседания на 19 ноември 2015 г. и 

на 13 март 2016 г. Колегата Цачев изказа обструкции за заседанието 

на  19  ноември  2015  г.  Въпреки  това  ние  го  приехме,  тъй  като 

заседанието  е  проведено,  тъй  като  е  имало  защо  да  се  проведе. 

Оказва се обаче, че го приемаме за втори път.

Така  че  предлагам  да  вземем  ново  протоколно  решение,  с 

което  да  откажем  на  база  на  това,  че  вече  е  одобрено  това 

възнаграждения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, аз ви 

предлагам следната процедура. Първо ще се обоснова и след това ще 

ви  предложа процедурата.  Знаете,  че  твърде  често  определен  тип 

искания за възнаграждения пристигат по електронната поща и след 

това  пристигат  на  хартиен  носител.  Твърде  възможно  е  да  са 

пристигнали  по  електронната  поща  сканирани  и  чак  сега  да  ни 

предоставят оригинал. В тази връзка аз не считам, че е налице второ 

искане  за  изплащане  на  същото  възнаграждение,  аз  считам 

единствено, че те сега са ни пратили оригинала, както са ни пратили 

оригиналните документи и за заседанието на 15 март.

Поради  тази  причина  аз  бих  предложила  с  протоколно 

решение  ние  да  одобрим само и  единствено  възнагражденията  за 

15 март. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с вас, но как да го кажем 

формално, тъй като ние вече одобрихме за втори път. И формално 

връщам  преписката  и  ви  уведомявам  какво  се  е  получило  и  да 

изпратим справка и писмо само за поисканото възнаграждение на 

15 март 2016 г. поради посочената причина.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  в  писмото,  което  придружава 

одобреното  възнаграждение,  може  да  пишем,  че  що  се  касае  до 

искането за заседанието през 2015 г.,  то е одобрено с протоколно 

решение от 8 април 2016 г.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  приемаме  ли 

това допълнение?

Подлагам на прегласуване на тази преписка с предложеното 

съдържание.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева). 

Колеги, имаме ли други доклади по писма? Не виждам.

Продължаваме  с  точка  „Разни”.  Заповядайте, господин 

Пенев. 

Точка 8. Разни.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  както  всички  знаете,  вече 

електронната  система  за  гласуване е  напълно  внедрена  и  даже  в 

днешното заседание реално извършихме гласуване чрез нея. 

Днес  сутринта  от  представител  на  фирмата  изпълнител 

„Рикуест” ООД ми бе представен протокол, с който да установим 

внедряването на системата в изпълнение на условията по сключения 

договор,  където  в  чл.  4,  ал.  2,  сме записали,  че  за  доставката,  за 

внедряването  и  за  съпровождането  на  системата  се  съставят 

констативни протоколи.

Изготвеният  проект  от  страна  на  фирмата  изпълнител  е  за 

приемателно-предавателен протокол. В основанието е пропуснато да 

се посочи чл. 4, ал. 1, т. 2, която точка касае точно внедряването. В 

тази  връзка  аз  предлагам  да  одобрим  подписването  на  този 

протокол,  да  упълномощим  председателя  да  го  подпише  с  тези 

корекции да бъде констативен протокол, така както се изисква по 

договора и в основанията да посочим съгласно чл. 4, ал. 2 във връзка 

с ал. 1, т. 2 от договора.

За пълнота на доклада, в самия протокол изрично е посочено, 

че  от  днес  започва  да  тече  едномесечният  срок  за  съпровождане, 
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след  изтичането  на  който  може  да  се  премине  към  окончателно 

приемане изпълнението по договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 

2 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев).

Благодаря, господин Пенев.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото заседание на Комисията 

в четвъртък в 10,30 ч.

(Закрито в 13,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф: 

Стойка Белова
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