
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 341

На 20  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 Загорско, община Момчилград, област Кърджали.

Докладва: Ерхан Чаушев

2. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частични избори за кметове, насрочени на 5 юни 2016 г.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Проекти на решения относно допускане/регистрация на 

партии и коалиции за участие в новите и частични избори на 5 юни 

2016 г.

Докладват: Владимир Пенев, Йорданка

Ганчева, Румяна Сидерова,

Росица Матева

4. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.

Докладват: Ивайло Ивков, Румен Цачев,

Иванка Грозева, Ерхан Чаушев

5. Искане за отваряне на запечатани помещения.



Докладват: Емануил Христов

Мария Мусорлиева

6. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Докладват: Емануил Христов, Георги

Баханов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, 

Румен Цачев, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев

7. Доклади по АУАН. 

Докладва: Метин Сюлейман

8. Доклади по постановления на прокуратури. 

Докладват: Георги Баханов,

Владимир Пенев,Метин Сюлейман

9. Доклади по писма.

Докладват:  Росица  Матева,  Иванка 

Грозева, 

Севинч Солакова, Метин Сюлейман, 

Георги Баханов, Румяна Сидерова,

Иванка Грозева, Владимир Пенев,

Ивайло Ивков, Румен Цачев,

Емануил Христов, Ерхан Чаушев

10. Разни.

  

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

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

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

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

Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов и Таня Цанева.
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Заседанието  бе  открито  в  14,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният ред ви е раздаден.

Колеги,  преди  да  ви  дам  думата  за  предложения  за 

допълнения към дневния ред, само да допълня две неща. Знаете, че 

точка  трета  ни  е  приоритетна.  Днес  предполагам,  че  ще  идват 

представители  на  политически  партии  и  коалиции  да  представят 

документи, затова и днешното заседание ще бъде по-дълго, поне до 

6 часа. Във всеки момент, в който е готов доклад по точка трета, той 

се ползва с приоритет.

Второто ми допълнение и молба към вас, колеги, е в точка 

„Разни”  представителите  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия  в  Правната  комисия  и  в  работни  групи  към  Правната 

комисия да резюмират работата си до този момент най-вече с оглед 

на това търси ли се, иска ли се специално становище от Централната 

избирателна комисия по определени въпроси, свързани с промените 

в  Изборния  кодекс  и,  на  второ  място,  представителите  на  ЦИК, 

които  присъстваха  вчера  на  работната  среща,  организирана  от 

госпожа  Меглена  Кунева,  също  да  представят  съответната 

информация.

Колеги, имате думата за допълнения към така предложения 

дневен ред.

Първа  беше  колегата  Нейкова.  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Моля в точка три да включите колегата Матева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Господин 

Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  В точка  пет  нямам за  изплащане  на 

възнаграждения, както съм записан, но имам отваряне на запечатано 

помещение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам като нова точка 

пета „Отваряне на помещения”. Госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  за  сведение  имам  за  едно 

отворено помещение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме запишете относно промени в състава 

на ОИК, също и по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Други 

предложения? Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако може в точка „Разни”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Готово,  господин 

Сюлейман. Други предложения? Няма.

Определям колегата Пенев да брои.

Моля  да  преминем  към  решим  на  гласуване  към  така 

предложения и допълнен дневен ред.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14  (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против - няма.

Дневният ред е приет.
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Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред ми 

позволете  да  ви информирам,  че  по обективни причини отсъстват 

колегата  Цанева  и  колегата  Томов.  И  двамата  ползват  отпуск. 

Използвам  случая  да  обявя,  че  вчера  пропуснах  колегата  Цанева, 

която и вчера отсъстваше поради ползване на отпуск.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

има  проект  за  решение  относно  предложение  до  президента  на 

Република  България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство  Загорско,  община  Момчилград,  област  Кърджали.  По 

същество с писмо с вх. № МИ-15-582 от 14.04.2016 г. общинската 

избирателна  комисия  Момчилград  е  уведомила  Централната 

избирателна комисия, че със свое решение 135, което вече е влязло в 

сила от 02.04.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА е 

прекратила  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Загорско, община Момчилград. Съответно към това уведомление са 

приложени влязлото в сила Решение № 135, Решение № 136, с което 

са  взели  решение  да  ни  уведомят,  протокола  от  това  заседание, 

влязлата в сила от 19.02.2016 г. присъда, съответно и потвърдената с 

решение  на  Кърджалийския  съд  със  заверен  от  съда  щемпел,  че 

решението е влязло в сила.

Поради това на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс 

предлагам да вземем решение, с което да предложим на президента 

да насрочи съответния частичен избор за кмет на кметство Загорско, 

община Момчилград.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Колеги, коментари? Не виждам. 

Преминаваме в режим на гласуване на така предложения ни 

проект на решение. Моля, гласувайте.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3195-МИ.

И, колеги, който е съгласен това вече взето решение ведно с 

прилежащите  документи  да  го  изпратим  до  президента  с 

придружително писмо стандартен образец, моля да гласува. Режим 

на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка трета, тъй като докладчикът 

по точка втора в момента е извън залата.

Проекти  на  решения  относно  допускане  на  партии  и 

коалиции за участие в новите и частични избори на 5 юни 2016 г.

Първи докладчик по точката е господин Пенев. Заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, вчера под номер 5 в регистъра 

в ЦИК за допускане до участие на партии за участие в новите избори 

беше  входирано  заявлението  на  ПП  „Алтернатива  за  българско 

възраждане”.  Заявлението  е  подписано  от  пълномощник  и 

представено  копие  на  нотариално  заверено  пълномощно  за 

упълномощаване от представляващия партията. Представено е също 

удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 12 април 

2016 г. Представено е и актуално удостоверение от Сметната палата 

от  13  април  2016  г.,  от  което  се  установява,  че  са  представени  в 
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Сметната палата годишните финансови отчети за 2014 и 2015 г. на 

тази  политическа  партия.  Партията  е  регистрирана  за  участие  в 

местните  избори,  произведени  на  25  октомври  2015  г.  с  Решение 

1774-МИ от 3 септември 2015 г.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  допускаме  тази 

политическа партия за участие в новите избори за кмет на кметство 

Каменар,  община  Лозница,  област  Разград,  кметство  Идилево, 

община  Севлиево,  област  Габрово,  кметство  Стояновци,  община 

Роман, област Враца, кметство Старо село, община Радомир, област 

Перник и кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград, които 

са насрочени на 5 юни 2016 г. Наименованието е посочено да бъде 

изписано като АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Севинч  

Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3196-МИ.

Колеги, преминаваме към точка четвърта, поради отсъствие 

от залата на докладчиците по точка втора и точка трета. Отсъстват 

колегите,  тъй  като  са  дежурни  днес  и  приемат  документи  на 

политически партии и коалиции.

Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.

Първи докладчик е колегата Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Днес вече го докладвам, макар че няма да 

взимаме решение.  В моята  папка от вчера го  има решението като 

проект.  Докладвам  ви  искане,  заведено  с  вх.  №  МИ-10-32  от 

18.04.2016 г. за промени в ОИК Съединение. Искането е постъпило 
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от господин Дурев. Провели сме разговор по телефона аз и колегата 

Сидерова. Дали сме указания, тъй като преписката не е допълнена с 

един документ, който до настоящия момент не е дошъл. Предлагам 

да остане преписката на мой доклад до следващо заседание и да я 

докладвам,  когато е  готова.  В противен случай ще дадем писмени 

указания или пък ще прекратим производството.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. Следващ докладчик е господин Цачев. Заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  вх.  № 

МИ-15-615 от 20.04.2016 г.  Това е  заявление за освобождаване от 

състава  на  ОИК  Летница.  Към  заявлението  е  приложено  и 

предложение от партията за назначаване на друго лице като секретар 

на комисията. Към него е приложено и диплом за завършено висше 

образование.  Липсва  обаче  декларация  от  лицето,  което  е 

предложено да бъде секретар на комисията, поради което предлагам, 

колеги, свързахме се с представителя на партията в района, имаме 

уверението, че в най-кратък срок ще бъде представена декларация в 

оригинал от предложеното лице. Предлагам тогава с едно решение 

да излъчим промените в тази комисия. Сега – за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев.

Колеги,  връщаме се към точка втора,  докладчикът  вече  е  в 

залата,  Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частичните избори за кметове, насрочени за 5 юни 2016 г.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги,  хронограмата е  в 

моята папка във вчерашното заседание, защото точката е отложена 

от вчерашния дневен ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предполагам, че 

сте  имали  възможност  да  се  запознаете  с  проекта  за  хронограма, 
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затова  ще  помоля  да  вървим  страница  по  страница.  На  страница 

първа са от точка 1 до точка 7.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка 2 текстът от Изборния кодекс 

е „чл. 6, т. 3” и само с две думи да кажа, че ние всъщност възприехме 

още при хронограмата  за  новите  избори,  които сега  приемаме,  да 

сдъвчем  докрай  информацията,  за  да  облекчим  субектите,  които 

участват, с посочване на решенията. Някъде се повтаря едно и също 

решение, но тъй като в хронограмата сме разписали действията на 

всички субекти, не само съответната дата. Аз лично за себе си нямам 

нищо друго към първата страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Аз  също бих  искала  да 

споделя своето разбиране като председател на ЦИК, а именно аз съм 

изключително  щастлива,  че  Централната  избирателна  комисия 

възприе този подход, защото считам, че по този начин облекчаваме 

ползвателите на хронограмата.

Колеги, от точка 1 до точка 7 имате ли въпроси и коментари? 

Нямаме коментари. Продължаваме със страница втора, а именно от 

точка 8 до точка 15.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Старали  сме  се  да  уточним 

решенията. Това беше колективен труд – председателката, колежката 

Грозева, аз, дано не сме объркали нещо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

предложения. Нека да уточним въпроса по точка 12 – 18 или 17 часа 

да запишем.

РУМЯНА СИДЕРОВА: За новите избори възприехме 17 часа, 

нека да уеднаквим практиката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В такъв случай, колеги и 

по точка 12, и по точка 13 трябва да бъде 17 часа.

РУМЯНА СИДЕРОВА: По точки 11, 12 и 13 крайният час е 

17 часа.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващи точки – от 16 до 21. Моля, погледнете ги. Коментари? 

Не виждам. Да продължим със следващата страница – от 22 до 26, 

страница  четвърта.  Не  виждам  коментари.  Продължаваме  със 

следващата  страница  –  от  точка  27  до  31.  Не  виждам коментари. 

Продължаваме  със  страница  шест  –  от  точка  32  до  39.  Няма 

коментари. Продължаваме със страница седем – от точка 40  до точка 

45. Коментари? Не виждам. Осма страница – от точка 46 до точка 52. 

Няма  коментари.  Страница  девета  –  от  точка  53  до  точка  58.  Не 

виждам коментари. Десета страница – от точка 59 до точка 64. Не 

виждам коментари. Единадесета страница – от точка 65 до точка 71.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само да ви насоча вниманието, че сме 

приели, пак на основание точка 13 от чл. 464, че срокът за подаване 

на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия е 14 дни, 

защото  не  може на  20-ия  ден  да  свърши,  след  като  списъците  се 

обявяват  на  20-ия  ден,  и  оттам  нататък  другите  точки,  които  са 

свързани, тези срокове също са по чл. 464, което е добре да добавим 

в точки 59,  60,  61 и 62,  тъй като сроковете са създадени от ЦИК 

съгласно нормата на точка 13.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Допълваме точките с чл. 

464, т. 13.

Следващата страница. Мисля, че нея вече я видяхме ведно с 

края  на  кампанията  на  предизборната  агитация  по  точка  71. 

Страница 12 – от 72 до 81.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка 76 крайният час е 17.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тринадесета 

страница – от точка 82 до точка 88. Няма коментари. Четиринадесета 

страница – от точка 89 до точка 98. Няма коментари. И текстът под 

хронограмата. Виждам, че няма корекции.

Колеги, първо ще подложа на гласуване така предложения ни 

проект на хронограма ведно с корекциите, направени в зала.

10



Решим на гласуване. Моля, гласувайте.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова), против - няма.

Предложението се приема.

И който е съгласен да приемем решение, с което да приемем 

тази  хронограма  за  произвеждане  на  частичните  избори,  моля  да 

гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова), против - няма.

Това е Решение № 3197-МИ.

Продължаваме  със  следваща  точка с  докладчик  отново 

госпожа Сидерова, а именно:

Проекти  на  решения  относно  допускане/регистрация  на 

партии и коалиции за участие в новите и частични избори на 

5 юни 2016 г.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  с  днешна  дата  приехме 

заедно с колегата Ганчева документите на партия „Българска нова 

демокрация”.  Партията  е  представила  удостоверение  за  актуално 

състояние, удостоверение от Сметната палата и заявление за участие 

в частичните избори. В регистъра за частични избори партията е под 

№ 2. 

Предлагам  ви,  тъй  като  са  налице  всички  изисквания  на 

Изборния кодекс, съгласно чл. 464 от Изборния кодекс да я допуснем 

за  участие  в  частичните  избори за  кметове  на  заявените  кметства 

Токачка,  община  Крумовград,  област  Кърджали,  Горско  дюлево, 

община  Момчилград,  област  Кърджали,  Невестино,  община 
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Кърджали, област Кърджали, Калейца, община Троян, област Ловеч, 

Срединка, община Кърджали, област Кърджали, насрочени за 5 юни. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова), против - няма.

Това е Решение № 3198-МИ.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Следващият  ми доклад  е  свързан  с 

Народна партия свобода и достойнство. Нека обаче да остане в края 

на деня,  тъй като в момента дойдоха и от Реформаторския блок с 

документи, включително и пълномощното е подписано от господин 

Корман Исмаилов, както са правилата. Аз съм подготвила проект за 

отказ, но трябва да изтече крайния срок за допускане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  госпожо 

Сидерова, че Вие ще имате още доклади.

И по тази точка в момента няма докладчици в залата, така че 

продължаваме с  точка четвърта, а  именно промени в  състави на 

ОИК. Госпожа Грозева има думата.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги,  вчера  ви докладвах  промяна  в  състава  на  ОИК 

Монтана и освободихме по негова лична молба един от членовете на 

общинската  избирателна  комисия,  а  именно  Славян  Светлинов 

Николов  с  наше  Решение  3186-МИ/НР  от  19  април.  И  тъй  като 

предложението за попълване състава на ОИК Монтана е постъпило 

първо в ОИК Монтана и ни е  изпратено с  придружително писмо, 

входирано  с  вх.  № МИ-11-5  от  20.04.2016  г.  Предложението  е  от 

Иван  Петров  Сергисов,  упълномощен  представител  на  Коалиция 

12



БСП лява България. Същият предлага на мястото на освободения с 

наше  Решение  3186-МИ/НР  Славян  Светлинов  Николов  да  бъде 

назначен Ивайло Иванов Георгиев. Към предложението е приложена 

декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 и копие от 

диплома  за  завършено  висше  образование  на  Ивайло  Иванов 

Георгиев, както е пълномощно в полза на Иван Петров Сергисов.

Предвид изложеното ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, 

т. 5 да назначим Ивайло Иванов Георгиев със съответното ЕГН за 

член на ОИК Монтана и на същия да се издаде удостоверение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  

Севинч Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3199-МИ/НР.

Следващ докладчик е господин Чаушев. Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-581 от 

14.04.2016 г.  чрез общинската избирателна комисия Момчилград в 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпила  молба  от  член  на 

общинската  избирателна  комисия  Мирослава  Миткова  Стойкова  – 

Караджова  за  освобождаването  й  по  семейни  причини.  Във 

вътрешната  мрежа  има  проект  за  решение  по  случая.  Молбата  е 

подписана от члена на общинската избирателна комисия.

Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, 

ал.  1,  т.  1  от  Изборния  кодекс  да  освободим  като  член  на  ОИК 

Момчилград  Мирослава  Стойкова  Караджова  и  да  анулираме 

издаденото  й  удостоверение.  Съответно  да  изпратим  до 
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Патриотичния  фронт  стандартното  писмо,  че  могат  да  предложат 

друг член на мястото на освободения член на ОИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Колеги, коментари? Не виждам.

Първо  ще  подложа  на  гласуване  предложения  проект  на 

решение. Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  

Севинч Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3200-МИ/НР.

И  моля,  режим  на  гласуване  за  писмото  до  политическата 

сила със стандартен текст.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, приключихме с тази точка от дневния ред,  отиваме 

към нова точка, по която първи докладчик е колегата Христов.

Отваряне на запечатани помещения.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка има проект за решение. 

Става  въпрос,  че  е  получено  писмо  от  община  Добричка,  град 

Добрич за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

материалите  от  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и  за 

президент  и  вицепрезидент,  проведени  през  2011  г.,  само  тези 

материали. Искането е във връзка с предаване на Държавен архив на 
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тези  материали.  В  тази  връзка  е  и  проектът  за  решение,  който  е 

стандартен и касае именно този случай, в който в това помещение се 

съхраняват  само  материалите  от  2011  г.  Описали  сме  какви  са 

изискванията за това.

Предлагам  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение, като в диспозитива предлагам да допълним – „Разрешава 

отварянето  на  запечатано  помещение  в  община  Добричка,  област 

Добрич”, макар че горе е описано. И описваме какви действия трябва 

да бъдат извършени след отварянето и извършването на експертизата 

и че ЦИК трябва да бъде уведомена за извършените действия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Севинч Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3201-ПВР/МИ.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  На  община  Елхово  ние  сме  дали 

разрешение за отваряне на помещението и те ни уведомяват, че на 

основание т. 31 от нашето Решение 2662 са отворили помещението и 

ни представят  копие от протокола и копие от заповедта  на кмета. 

Става дума за писмо с вх. № МИ-06-355 от 19 април.

Аналогично  от  община  град  Добрич,  на  която  също  сме 

разрешили  преди  една  седмица  да  отворят  помещението,  и  в 

съответствие с точка 31 ни уведомяват, че са отворили помещението 

и  ни  изпращат  заповедта  на  кмета  и  протокола.  Тези  две  са  за 

сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.
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За сведение и госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

изпратено на основание т. 31 от Решение 2662-МИ/НР на ЦИК копие 

от  заповед  и  протокол  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали,  предназначени  за 

общинската  администрация  от  произведените  избори за  общински 

съветници и кметове и за национален референдум, за кмет на община 

и кметове на кметства от 2015 г. в община Асеновград и за нов избор 

за кмет на кметство Бачково.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Мусорлиева. И госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение с 

вх. № МИ-06-330 от 12.04.2016 г. от община Златарица, с което ни 

изпращат заповедта и протокола за отваряне на помещението. Целта 

на отваряне на помещението е изваждане на избирателния списък и 

ксерокопирането му, съответно прибирането на същия. 

Аналогично е за община Мъглиж, те са 3 на брой. С вх. № 

МИ-06-324 от 12.04.2016 г., МИ-06-325 от 08.04.2016 г. и МИ-06-327 

от 11.04.2016 г.  Приложени са заповедите и протоколите.  Единият 

път  са  отворили  помещението  с  цел  архивиране  и  предаване  на 

изборните  книжа  за  Държавен  архив.  Втория  път  –  във  връзка  с 

искане  от  РУ  Полиция  –  Казанлък.  Третия  път  са  прибрали 

избирателните списъци от общинските избори и референдума.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  вх.  №  ЕП-06-3  от  20.04.2016  г.  от 

община Пловдив, район Южен писмо от кмета до ЦИК, с което ни 

изпраща  протокол  за  отваряне  на  помещение,  определено  за 

съхранение на изборни книжа и материали от изборите за членове на 
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Европейския парламент и заповед № 46-РА-374 от 15.04.2016 г. За 

сведение.

И  още  едно  за  сведение.  С  вх.  №  МИ-06-351  от  община 

Коцево,  кметът  на  общината  ни  уведомява,  че  във  връзка  с  наше 

Решение  3113-ПВР/МИ  и  Решение  3132  изпраща  екземпляр  от 

заповед със съответния номер за отваряне на запечатано помещение, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. Благодаря.

И продължаваме с точка трета и госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

мои инициали има два проекта за решение. Предлагам ви първо да 

разгледаме  проекта  за  нови  избори  на  ПП  БСП.  Постъпило  е 

заявление,  което  е  входирано  в  регистъра  на  партиите  с  №  8  от 

20.04.2016 г. от ПП Българска социалистическа партия, подписано от 

представляващия  партията  Михаил  Миков.  Подадено  е  чрез 

пълномощник,  както  е  указано  в  проекта  за  решение.  Подадено  е 

заявление за участие в новите избори за кмет на кметство на 5 юни, 

които  ще  се  проведат  в  кметство  Каменар,  кметство  Идилево, 

кметство Стояновци, кметство Старо село и кметство Мъдрево. Към 

заявлението  са  предоставени  всички  изискуеми  документи  – 

актуално  състояние,  удостоверение  от  Сметната  палата, 

пълномощно. Налице са основанията на чл. 469 от Изборния кодекс 

да бъде допусната ПП Българска социалистическа партия за участие 

в новите избори, които ще се проведат на 5 юни и които споменах 

преди малко.

Така че ви предлагам да вземем решение, с което да допуснем 

БСП за участие в новите избори, като наименованието на партията за 

отпечатване  в  бюлетината  е  партия  БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. Колеги, коментари? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Само да попитам пълномощното в полза на 

Аглика Виденова редовно ли е? Имам предвид, че е записано, че е от 

30.07.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  уточнихме  в 

оперативен порядък, че пълномощното е валидно.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Севинч Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3202-МИ.

Продължете със следващия проект.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Следващият  проект  е  за 

частични  избори.  Постъпило  е  заявление  от  ПП  Българска 

социалистическа партия за участие в частичните избори, насрочени 

за 5 юни 2016 г. в кметство Срединка, кметство Калейца, кметство 

Невестино, кметство Токачка, кметство Горско Дюлево и кметство 

Ауста.  Заявлението  е  подписано  от  представляващия  партията 

Михаил  Миков.  Подадено  е  чрез  пълномощник.  Представени  са 

всички необходими документи, както са описани.

Така че ви предлагам да вземем решение, с което да допуснем 

партия Българска социалистическа партия за участие в частичните 

избори,  както  ги  изброих,  като наименованието  за  отпечатване  на 

бюлетината е посочено в проекта за решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.
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Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  14  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3203-МИ.

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

заявление за участие в новите избори за кмет на кметства Каменар, 

община  Лозница,  кметство  Идилево,  община  Севлиево,  кметство 

Стояновци,  община Роман, кметство Старо село, община Радомир, 

кметство Мъдрево, община Кубрат от партия Движение за права и 

свободи, представлявана от Мустафа Карадайъ. Към заявлението са 

приложени изискуемите документи. Проектът на решение, с който ви 

предлагам  да  допуснем  партия  Движение  права  и  свободи  за 

докладваните  от  мен  места,  където  ще  бъдат  произведени  нови 

избори, е под № 3177 в папка с моите инициали. Наименованието на 

партията за отпечатване върху бюлетината е  Движение за права и 

свободи – ДПС.

Правя си и една автокорекция. Считам, че по-добре би било 

изписано  в  първия  абзац  –  „Постъпило  е  заявление  от  партия 

Движение  за  права  и  свободи,  подписано  от  съответното  лице  в 

качеството му на съпредседател, представляващ партията”. И така ще 

поправя и следващите проекти, защото считам, че е по-добре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване по така предложения проект за решение.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  14  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  
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Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против - няма.

Това е Решение № 3204-МИ.

Продължете със следващ доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  преди  да  продължа  с 

доклада  само  както  се  разбрахме  в  оперативен  порядък,  ако  има 

промяна на обстоятелство, описано в заявлението, по чл. 164 ще бъде 

отразено в проекта и в решението.

Следващият  ми  доклад  е  по  заявление  за  участие  в  нови 

избори  за  кмет  на  кметство  Мъдрево,  община  Кубрат,  област 

Разград,  кмет  на  кметство  Старо  село,  община  Радомир,  област 

Перник, кмет на кметство Стояновци, община Роман, област Враца, 

кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово и кмет 

на  кметство  Каменар,  община  Лозница,  област  Разград  от  партия 

Българска нова демокрация, заведено под вх. № 6 от 20.04.2016 г., 

подписано  от  председателя  и  представляващия  партията  Борислав 

Любенов  Великов.  Към  заявлението  са  приложени  изискуемите 

документи.

Предлагам ви проект на решение, с което да допуснем партия 

Българска нова демокрация за участие в така изброените кметства, 

където  ще  бъдат  произведени  нови  избори.  Наименованието  на 

партията  за  отпечатване  върху  бюлетината  е  БЪЛГАРСКА НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против - няма.

20



Това е Решение № 3205-МИ.

Колеги, мисля, че към настоящия момент няма други доклади 

по тази точка от дневния ред.

Продължаваме с точка шеста от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

Първи докладчик е господин Баханов. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  ще  започна  с  молба  за  протоколно  решение,  с 

което  да  отменим  предходно  наше  протоколно  решение  за  ОИК 

Петрич, тъй като от областната администрация колегите явно добре 

си гледат работата и ми се обадиха, че сме гласували да се изплати 

по  постъпило  искане  от  17.03.2016  г.  с  вх.  №  МИ-15-408  за 

изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  Петрич.  Заседанието  е 

проведено на 24.02.2016 г., обаче те са били в активен период, тъй 

като са имали избори, т.е. на тази дата те са имали частичен избор за 

едно  село  в  общината,  тоест  са  получавали  заплаща  за  този 

двумесечен  период  и  са  искали  възнаграждение  извънредно  за 

заседание. Така че ние с наше протоколно решение от 22 март 2016 г. 

сме  одобрили  изплащане  на  възнаграждение  на  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  8  члена.  Аз  не  съм  съобразил 

факта,  че  към  този  момент  те  са  били  в  активен  период  и  са 

получавали  месечни  възнаграждения.  Възнаграждението  не  е 

изплатено.

Моля с наше протоколно решение да отменим изплащането 

на  възнаграждение  на  ОИК  Петрич  за  проведено  заседание  на 

24.02.2016 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, по така 

направения доклад режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев  и  Севинч  

Солакова), против - няма.

Предложението се приема.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам с оглед на проведеното гласуване да изпратим и писмо до 

Министерския  съвет  с  копие  до  ОИК  Петрич  и  до  областната 

администрация Благоевград във връзка с взетото преди малко наше 

протоколно решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  режим 

на гласуване за изпращане на писма до докладваните институции от 

колегата Баханов. Моля, гласувайте.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев  и  Севинч  

Солакова), против - няма.

Предложението се приема.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-577 от 

14.04.2016 г. е постъпило в Централната избирателна комисия искане 

за  изплащане  на  възнаграждения  от  общинската  избирателна 

комисия  Дупница.  Подписано  и  подпечатано  е  от  председателя  и 

секретаря  на  ОИК  Дупница.  Аз  ги  разграничих,  тъй  като 

председателят  е  участвал  и  в  дежурство,  но  на  една  и  съща  дата 

дежурство  по подготовка  на  документи за  заседания,  а  на  същата 

дата  е  имало  и  заседание.  Съобразно  практиката  на  Централната 

избирателна  комисия  предлагам  да  се  изплати  възнаграждение  за 

тези дати, които после ще посоча подробно, само за заседания.

Започвам поред. По отношение на председателя и секретаря 

на ОИК Дупница ви предлагам да изплатим възнаграждение за едно 

дежурство,  проведено  на  24  февруари  2016  г.  То  е  за  участие  в 
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открито  съдебно  заседание  по  административно  дело  696/2916  на 

Върховния  административен  съд.  Предлагам  да  се  изплати 

възнаграждение за дежурства на 16 март 2016 г. на председателя и на 

секретаря на ОИК Дупница. Правното основание е т. 12, буква „б” и 

буква  „г”  от  Решение  2901  на  Централната  избирателна  комисия. 

Двамата са предоставили изисканите документи от съда, от органи на 

дознанието  и  други  държавни  и  общински  органи.  След  това 

предлагам за  14 март да  се  изплати възнаграждение  за  проведено 

дежурство на председателя и секретаря на ОИК Дупница с правно 

основание т. 12, буква „г” от Решение 2901. На тази дата отново са 

предоставили исканите от органите на дознанието документи. На 24 

март 2016 г. заплащане на дежурство на председател и секретар за 

предоставяне на изисканите от съда и други органи на дознанието и 

други държавни и общински органи документи. Основанието е т. 12, 

буква „г” от Решение 2901-МИ от 05.11.2015 г. И на 13 април 2016 г. 

дежурство на председателя и секретаря на ОИК Дупница с правно 

основание  т.  12,  буква  „г”  от  наше  Решение  2901.  Тогава  са 

участвали  при  получаване  и  предаване  на  изборни  книжа  по 

разпореждане  на  съдилищата  или  други  органи.  Това  са 

предложенията ми за дежурства.

На 29 март, на 31 март и на 7 април има искане за плащане на 

дежурства от страна на председателя на ОИК Дупница. На 29 март и 

на 31 март е участвал в подготовка на заседание, но същевременно е 

участвал на същите дати и в заседания на ОИК Дупница. Така че 

предлагам да се изплати само за участие в заседанието.

Предлагам да  се изплати възнаграждение за  3 заседания на 

целия състав на ОИК Дупница – на 29 март, 31 март и на 7 април 

2016 г., а именно на председател, заместник-председател, секретар и 

8 члена. Правните основания за 29 и 31 март са буква „ж” на т. 12 от 

наше Решение 2901, а за заседанието на 7 април 2016 г. е т. 6, буква 

„а” от Решение 2901-МИ на Централната избирателна комисия.
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По отношение на 7 април имам известно колебание дали да се 

изплатят  на  председателя  на  общинската  избирателна  комисия 

Дупница две възнаграждения – за дежурство и за заседание, тъй като 

на  7  април  е  участвал  в  открито  съдебно  заседание  по 

административно  дело  121  на  Административен  съд  Кюстендил. 

Първо, че съдът се намира в друго населено място и се е наложило 

отиването му до това населено място, връщането му и участието му в 

заседание на общинската избирателна комисия Дупница вечерта на 

същия  ден.  Така  че  само  за  7  април  предлагам  да  се  изплати  на 

председателя  както дежурство,  свързано с  участието му в открито 

съдебно заседание, така също и възнаграждение за участието му в 

заседание на общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов, за обстойния доклад. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и 

Севинч Солакова), против – 1 (Ерхан Чаушев).

Предложението се приема.

Колеги, връщаме към предходната точка, която е приоритет.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

предстои регистрация на коалиция от партии Реформаторски блок, 

по повод на заявлението за участие в нов избор за кмет на кметство 

Мъдрево, община Кубрат, област Разград в ЦИК постъпи заявление 

от  Ина  Райчева  Райчева,  изрично  упълномощена  от  Корман 

Исмаилов,  председател  и  представляващ  на  партия  НПСД  за 

оттегляне на това заявление за регистрация в изборите, която знаем, 
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че  е  невъзможна  и  поради  факта,  че  те  са  част  от  коалиция 

Реформаторски  блок.  Докладвам  го  само,  за  да  може после  да  се 

вземе  решение  за  Реформаторския  блок.  Предлагам  оригиналните 

удостоверения  от  Сметната  палата  и  Софийския  град  съд  от  тази 

преписка да бъдат прехвърлени в преписката на коалицията, като тук 

ще останат копия от документите.  И няма нужда от решение,  тъй 

като заявлението е оттеглено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Подкрепям  това,  което  изложи 

колегата  Сидерова,  тъй  като  ние  с  колегата  Матева  приехме 

заявлението  за  участие  от  коалицията.  Подкрепям  предложението 

оригиналите да бъдат приложени към следващата преписка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

продължаваме с искания за изплащане на възнаграждения.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  вх.  №  МИ-15-603  от  18.04.2016  г.  е 

постъпила  справка  за  даване  на  дежурство  от  членовете  на  ОИК 

Карлово.  Има  и  искане  на  отделен  носител  за  изплащане  на 

възнаграждение  съгласно  наше  Решение  2901  от  05.11.2015  г. 

Отдадено  е  дежурство  от  председателя,  секретаря  и  един  член. 

Основанието за даване на дежурството е искане,  те  са прекратили 

писмото  с  искането  от  Областна  дирекция  на  МВР  Пловдив  с  4 

въпроса  и  документи,  които  е  трябвало  да  набавят  и  да  дадат 

справка.

Така че предлагам на въпросните 3 лица да бъде изплатено 

възнаграждение  за  даденото  дежурство  за  сметка  на  държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.
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Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Севинч  

Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  С  вх.  № 15-607  от  19.04.2016  г.  е 

постъпило искане от ОИК Стара Загора за изплащане на проведени 

дежурства на 23 март 2016 г. от председател и един член, дежурство 

на 24 март 2016 г., осъществено от председател и член, дежурство на 

30 март 2016 г. от председател и член, дежурство на 1 април 2016 г. 

от  председател  и  член  и  дежурство  на  13  април  2016  г.  от 

председател и член. Всичките дежурства са във връзка с изготвяне на 

писма по искане от РПУ Стара Загора, от Районна прокуратура Стара 

Загора. Всички тези дежурства са установени във връзка с указания 

на  постановления  на  Районната  прокуратура  Стара  Загора. 

Приложени са всички искания както на прокуратурата, така и на РУ 

Стара  Загора  във  връзка  с  което  се  осъществени  дежурствата  за 

предоставяне на съответни справки и документи.

Предлагам  да  им  се  изплати  от  държавния  бюджет  на 

основание  наше  Решение  2901-МИ  за  проведените  дежурства, 

осъществени от председател и член.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Севинч  Солакова), 

против – няма.
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Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение, постъпило от ОИК Белово с 

вх. № МИ-15-556 от 19.04.2016 г. Става дума за две дежурства, които 

са дадени на 15 и 16 април 2016 г. На 15 април дежурството е от 

председателя на комисията по административно дело, което се води 

от  Административен  съд  Пазарджик.  На  16  април  дежурството  е 

дадено  от  председателя  и  още  двама  членове  на  комисията  във 

връзка  с  протоколно  определение  на  съда,  свързано  с  експертиза, 

която  трябва  да  се  изготви  по  делото,  подготовка  на  документи. 

Считам,  че  исканията  отговарят  на  изискванията,  посочени  в 

Решение  2901-МИ,  предвид  което  предлагам  да  одобрим 

направеното искане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Севинч  Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, ще ви докладвам искане, входирано в Централната 
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избирателна комисия с  вх.  № МИ-15-606 от 19.04.2016 г.  от ОИК 

Лом, която е провела две заседания и няколко дежурства със същия 

входящ номер.

Първото  заседание  е  било  на  15  март  2016  г.  На  него  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

члена.  На  него  са  определили  двама  души,  които  да  осъществят 

процесуалното  представителство  на  комисията  във  връзка  с 

административно  дело  1899/2016  по  описа  на  Върховния 

административен  съд.  Това  са  председателя  и  двама  члена,  трима 

човека.  Делото  е  било  на  16  март.  На  16  март  председателят  и 

двамата  члена  са  осъществили  дежурство  във  връзка  с 

процесуалното представителство и на 25 март комисията отново се е 

събрала на заседание в състав председател,  заместник-председател, 

секретар и 7 члена, на което е разгледала писмо № 212 от 25.03.2016 

г.  на  Районна  прокуратура  Лом  с  приложено  влязло  в  сила 

споразумение  по  наказателно  дело  от  общ  характер  във  връзка  с 

лицето Милен Славчев Милчев.

Предлагам  да  им  гласуваме  изплащането  на  така 

докладваните от мен 2 заседания и 3 дежурства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  С  вх.  №  МИ-15-614  от  20.04.2016  г. 

ОИК Монтана е изпратила искане за изплащане на възнаграждение 

за 6 заседания, които е провела през периода от 8 до 20-и. Първото 

заседание е било на 8 април 2016 г. Комисията е била в пълен състав: 
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председател, заместник-председател, секретари и 8 члена. Само да ви 

напомня,  както  знаете,  Върховният  административен  съд  отмени 

решението на Административен съд Монтана и върна делото за ново 

разглеждане.  Във  връзка  с  това  те  са  се  събрали,  за  да  изготвят 

писмено становище по дело № 187/2016. Знаете, че ние изпращахме 

протоколи.

На  11  април  е  било  насрочено  заседанието.  Съдебното 

заседание  е  било отложено,  тъй като са  изискани още документи. 

Съдът е поискал да бъде донесен чувала на секция № 50, както и 

някои други документи. Колегите са се събрали и са комплектували 

исканите доказателства.

Делото е било отложено за 12 април. На 12 април отново в 

състав  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  члена,  в 

същия състав са се събрали и на 11 април, са се събрали по повод 

същото дело, което се е гледало на 12-и.

На  14  април  в  състав  председател,  заместник-председател, 

секретар и 7 члена са се събрали по повод разглеждане на заявление 

от  свой  колега,  който  както  знаете  вчера  освободихме,  то  е 

пристигнало  от  там  и  са  решили  да  го  изпратят  в  Централната 

избирателна комисия незабавно.

На 15 април е  излязло решението на Административен съд 

Монтана  по  дело  №  187,  което  те  са  приложили  към  папката  с 

документите.  Съответно  са  били  в  същия  състав:  председател, 

заместник-председател, секретар и 7 члена. Председателят е запознал 

комисията  с  решението,  а  именно,  че  се  потвърждава  тяхното 

решение 377-МИ от 28.10.2015 г. на ОИК Монтана за обявяване на 

общинската  избирателна  квота  на  общински  съветници  по 

кандидатска листа. 

И  на  18  април  2016  г.  пак  в  същия  състав:  председател, 

заместник-председател  и  секретар,  са  се  събрали  по  повод  писмо 
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предложение от представителя на БСП лява България относно замяна 

на члена на ОИК, която ви докладвах току що.

Предлагам  ви  да  гласуваме  изплащането  на  тези 

възнаграждения.  Цялата  тази  папка  представлява  доказателства  – 

протоколи  от  съдебни  заседания  по  дати,  съответно  описание  на 

това, което са правили по време на тези заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  детайлния 

доклад. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и 

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е господин Чаушев. Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам  3 

искания. Първото е на ОИК Ардино с вх. № МИ-15-602 от 18.04.2016 

г.,  с  което  се  иска  заплащане  на  възнаграждение  за  проведено 

заседание  на  11  април,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  4  членове.  На  заседанието  са 

прекратили  предсрочно  пълномощия  на  общински  съветник, 

съответно  са  обявили  за  избран  следващия  от  съответната 

кандидатска листа. Поради това на основание чл. 458 от Изборния 

кодекс ви предлагам да се изплати това възнаграждение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова), против – 1 (Георги Баханов).

Предложението се приема.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С  вх.  №  МИ-15-575  от  14.04.2016  г.  е 

получено искане за  изплащане на възнаграждение  за  заседание  на 

ОИК  Котел,  проведено  на  6  април,  на  което  са  присъствали 

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

разгледали сигнал, по който посочват факти за нарушение на чл. 30, 

ал.  4,  т.  9  от  ЗМСМА  от  общински  съветник.  Съответно  на  това 

заседание  са  предприели  процедура  за  издирване  на  документи, 

съответно  уведомяване  на  общинския  съветник  за  ситуацията  и 

представяне на становище по случая.

На основание чл. 30, ал. 5 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 9 от 

ЗМСМА предлагам да им се изплати това възнаграждение. 

Съответно се иска изплащане и на дежурство, проведено на 

16  март  2016  г.  от  3  членове  във  връзка  с  участие  в  комисия  за 

отваряне на помещение с изборни книжа и материали по искане на 

разследващи  органи.  Поради  това  аз  предлагам  да  им  се  изплати 

възнаграждение на тези 3 членове на основание т. 12, буква „г” на 

Решение 2901 от 05.11.2015 г. на ЦИК във връзка с наше Решение 

2662 от 18.10.2015 г. Предлагам това да гласуваме за ОИК Котел.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова), против – няма.

Предложението се приема.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ:  С вх. № МИ-15-580 от 14.04.2016 г. сме 

получили  искане  от  ОИК  Момчилград  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  заседание  на  12  април  2016  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове,  на  което  те  са  разгледали  и  са  уведомили  Централната 

избирателна комисия за прекратяване на пълномощията на кмета на 

Загорско  и  са  изпратили  съответна  документация  на  ЦИК  с 

предложение за частичен избор, който ви докладвах. Предлагам на 

основание чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс да им се изплати това 

възнаграждение на членовете на ОИК Момчилград.

Освен това се иска изплащане и на дежурство, проведено на 

11 април от председател и секретар във връзка с подготовка на това 

заседание,  окомплектоване  на  цялата  преписка,  поради  което 

предлагам на председателя и секретаря съответно на основание т. 12, 

буква „а” от Решение 2901-МИ да им се изплати това дежурство.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Росица Матева и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклади по актове за установяване на административни 

нарушения.

Господин Сюлейман има думата.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

връчването  на  акт  № 16-МИ за  установяване  на  административно 
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нарушение против „Пик Нюз” ЕООД. Припомням, че този акт беше 

съставен  в  изпълнение  на  Решение  №  2885-МИ  от  03.11.2015  г. 

Централната  избирателна  комисия  по  повод  жалба,  получена  от 

Марио Милушев за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс. Във връзка със самото връчване докладвам, че тя е 

връчена  на  надлежно  упълномощен  адвокат  на  представляващия 

агенцията.  В  законоустановения  срок  в  Централната  избирателна 

комисия  са  постъпили  писмени  възражения  с  вх.  №  МИ-26  от 

19.04.2016 г.

Следващият  акт,  който  докладвам,  е  акт  №  18-МИ  за 

установяване на административно нарушение пак против „Пик Нюз” 

ЕООД. Този акт е съставен в изпълнение на Решение № 2888-МИ от 

03.11.2015 г. по повод сигнал от Марина Геванска за нарушение на 

разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, който не допуска 

предизборна  агитация  24  часа  преди  изборния  ден.  Също актът  е 

връчен на адвоката на представляващия „Пик Нюз”. По същия акт 

има  постъпили  в  Централната  избирателна  комисия  писмени 

възражения.  С  оглед  на  това  предлагам  така  окомплектованите 

административно-наказателни преписки да ги изпратим на областния 

управител за издаване на наказателни постановления.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

възражения? Не виждам. Така процедираме.

Колеги,  позволете  ми  да  направя  един  доклад  не  поради 

спешност,  а  поради  важност  на  органа,  който  ни  е  изпратил 

преписката, а именно администрацията на президента на Република 

България. Публикувана е във вътрешната мрежа преписката, която в 

момента  ви  докладвам.  С  вх.  №  ЧМИ-01-12  от  20.04.2016  г. 

изпълнителният  директор  на  дирекция  „Канцелария”  от 

администрацията на президента ни изпраща препис от Указ № 106 от 

18  април  2016  г.  на  президента  на  републиката.  С  този  указ 

президентът на Република България насрочва частичен избор за кмет 
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на  кметство  Лиляч,  община  Невестино,  област  Кюстендил,  на  2 

октомври 2016 г. Това е за сведение.

Колеги,  имаме  ли  още  доклади  по  точка  актове  за 

установяване на административни нарушения? Нямаме.

Имаме  ли  готовност  по  предходна  точка?  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  има  два  проекта  за  решение  за  регистрация  на 

Реформаторския  блок  за  участие  в  насрочените  нови  и  частични 

избори на 5 юни. Първият проект е за новите избори. Постъпило е 

заявление  от  коалиция  Реформаторски  блок.  Заявлението  е 

подписано  от  упълномощеното  лице  Андрей  Георгиев,  който  е 

упълномощен  от  петимата,  представляващи  коалиция 

Реформаторски  блок,  а  именно  Божидар  Лукарски,  Радан  Кънев, 

Меглена Кунева,  Корман Исмаилов и Николай Ненчев.  Заведено е 

под № 1 в регистъра на коалициите за участие в новите избори за 

кмет на кметство Каменар, кметство Идилево, кметство Стояновци, 

кметство Старо село и кметство Мъдрево, които ще се проведат на 5 

юни  2016  г.  Заявено  е  наименование  за  изписване  в  бюлетината 

коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД И 

СДС.  Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

състояние  на  всички  5  партии,  които  участват  в  коалицията, 

представени  са  удостоверения  от  Сметната  палата  за  всички  5 

партии,  които  участват  в  коалицията,  за  представени  финансови 

отчети за 2013, 2014 и 2015 г. Представено е пълномощно, подписано 

с номер и дата на лицето, подало заявлението, както и представено 

политическо споразумение, подписано на 18 април 2016 г., което е 

към  предходното  политическо  споразумение,  което  беше 

представено  за  регистрация  на  коалицията  в  общите  избори, 

проведени на 25 октомври. Коалицията е регистрирана с посоченото 
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решение  за  участие  в  общите  избори  за  общински  съветници  и 

кметове. 

Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс и ви 

предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  допуснем  коалиция 

Реформаторски  блок  за  участие  в  новите  избори  за  кметове  на 

кметства,  както  са  описани.  Наименованието  за  отпечатване  е 

посочено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Росица Матева и Севинч Солакова), против – няма.

Това е Решение № 3206-МИ.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, другият проект е за допускане 

до участие в частичните избори за кметове на кметства на 5 юни на 

коалиция Реформаторски блок. Постъпило е заявление от коалиция 

Реформаторски  блок,  подписано  от  упълномощеното  лице  Андрей 

Георгиев,  което е заведено под № 2 в регистъра на коалициите за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Калейца, Срединка, 

Невестино,  Токачка,  Горско  Дюлево  и  Ауста.  Заявеното 

наименование за  изписване върху бюлетината  е  както е  посочено. 

Към заявлението са приложени всички необходими документи, които 

отговарят на изискванията на чл. 463 и чл. 464.

Предлагам ви да вземем решение за допускане до участие в 

частичните  избори  за  кметове  на  кметства,  както  са  посочени, 

коалиция Реформаторски блок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.
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Режим на гласуване по така предложения проект на решение.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Севинч Солакова), против – няма.

Това е Решение № 3207-МИ.

По тази точка няма други доклади засега.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи докладчик е колегата Сидерова. Заповядайте, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, възползвам се в началото на 

доклада по тази точка да кажа, че има няколко докладни записки, 

включително за днес се отложиха въпросите, свързани с гражданския 

договор  на  госпожа  Ирина  Колева  и  заповедта  във  връзка  с 

подготовката за активиране. И там имаме може би още един въпрос, 

който  да  се  докладва,  включително  обсъдените  на  работното 

заседание  предложения  за  сключване  на  граждански  договор  за 

изпълнение  на  дейности  по  споразумението  от  служители  на 

Народното събрание.

Започвам с една докладна записка на директора на дирекция 

„Администрация”  с  вх.  №  ЦИК-09-24  от  19.04.2016  г.  и  втора 

докладна  към  този  номер  от  20.04.2016  г.  Става  въпрос  за 

изпълнение на задължения по Закона за здравословни и безопасни 

условия  на  труд.  По  този  закон  миналата  година  Централната 

избирателна комисия е подала декларация в Инспекцията по труда. 

Съгласно  в  закона  случаите,  в  които  има  промени,  трябва  да  се 

изпрати уведомление, може по електронен път с електронен подпис 

да  се  подаде  едно  уведомление  до  директора  на  директора 

„Инспекция по труда”. В този смисъл не се попълва и не се подава 

нова  декларация.  Предложението  на  госпожа  Манолова  е  като 
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приложение  към  втората  докладна  записка  –  промени  в 

декларираните обстоятелства в декларацията на ЦИК, подадена през 

2015  г.  за  2014  г.  ние  да  уведомим  Инспекцията  по  труда  за 

настъпили  промени  като  данни  за  работодателя,  данни  за 

предприятието – промяна в броя на лицата, наети към съответна дата 

по  отношение  на  условията  на  труд,  свързани  с  осъществяваната 

дейност.  Става  въпрос  за  лични  предпазни  средства  и  знаци  и 

сигнали за безопасност или здраве при работа. През 2015 г. сме дали 

отговор не, сега се предлага да дадем отговор да. А по отношение на 

личните  предпазни  данни  правим  промяна  в  осигурените  такива 

лични предпазни средства.

Колеги,  ако  няма  допълнения  към  това  предложение  за 

уведомление,  да  одобрим  съдържанието  и  да  упълномощим  по 

предложение на  госпожа Манолова главния юрисконсулт Николай 

Желязков да предаде с електронен подпис тази информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на така направените предложения.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на разпоредбата 

на чл. 133 от Закона за публичните финанси и във връзка с указания 

от Министерството на финансите е подготвена докладна записка от 

госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-25 от 20.04.2016 г. Срокът е 22 

април  по  закон.  Още  вчера  колегите  от  администрацията  са  били 

подготвили  всички  проекти  на  документи,  които  следва  да  се 

изпратят,  представляващи  тримесечния  отчет  за  касовото 

изпълнение,  допълнителна  информация,  разшифровки  към  него  и 
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тримесечна оборотна ведомост към 31 март 2016 г. В този смисъл 

предлагам да одобрим изпращането и да упълномощим съответните 

лица да извършват необходимото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментар? Не виждам.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Георги Баханов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова и Севинч Солакова), против – 1  (Емануил 

Христов).

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  има едно писмо,  което сме 

получили по електронната поща с вх. № ЦИК-00-401 от 13.04.2016 г. 

във  връзка  може  би  с  поискана  от  нашата  администрация 

информация  е  постъпила  такава  относно  роуминг  цените,  които 

използва ЦИК. Докато докладвам това писмо, междувременно на 20 

април 2016 г. е постъпило друго писмо от Мтел с вх. № ЦИК-00-405 

от 20.04.2016 г. Това е във връзка с изменение на регламент 531 от 

2012 г. на Европейския парламент и на Европейския съвет. В тази 

връзка,  тъй  като  има  разлика  в  цените,  в  случаите,  в  които  една 

организация  с  наличен  договор  с  Мтел  иска  да  запази 

съществуващите  условия  по  договора,  следва  да  подаде  форма  за 

потвърждение.  В  случаите,  в  които  са  по-изгодни  условията 

съобразно измененията в регламента не трябва да се прави каквото и 

да  е  действие.  Тъй  като  обаче  нямахме  възможност  с  госпожа 

Манолова да направим допълнителна справка дали това е наистина 

така и с оглед възможността да бъде отложено за следващо заседание 

приемането на решение при необходимост за изпращане на такава 

форма, предлагам това писмо и тези писма за сведение. За следващия 

път  администрацията  ще  направи  допълнително  проучване  и  ако 
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трябва да запазим нашите условия ще подадем съответната форма в 

случай, че те са по-изгодни. Моля ви и вие да се запознаете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  днес  ще  ви  докладвам  за 

сведение, тъй като може би ще бъде обсъдено на работно заседание, 

поне на Работна група 1.2, най-добре в пълен състав на Централната 

избирателна комисия, но в работен порядък. С вх. № МИ-03-228 от 

14.04.2016  г.  сме  получили  писмо  от  главния  секретар  на 

Министерския съвет.  То е адресирано до Централната избирателна 

комисия и до министъра на финансите. Касае действащата процедура 

към  момента  за  изплащане  на  възнагражденията  на  членовете  на 

общинските  избирателни  комисии  за  провеждане  на  заседания  и 

дежурства извън условно наречените активни периоди за сметка на 

държавния  бюджет,  както  и  месечните  при  частични  избори  за 

сметка на общинския бюджет и на новите за сметка на държавния 

бюджет възнаграждения. Описва се колко е тромава процедурата и 

колко  институции  са  ангажирани  с  определянето,  изплащането, 

одобряването  на  тези  възнаграждения.  Предлага  се  да  се  обмисли 

възможността  към  Централната  избирателна  комисия  да  бъде 

прехвърлен  този  ангажимент.  Знаем,  че  по  бюджета  на 

администрацията  на  Министерския  съвет  в  програма 

„Администрация”  се  включват  средствата,  които  служат  за 

обезпечаване  на  дейността  на  общинските  избирателни  комисии 

извън общите избори, за които Министерският съвет одобрява план-

сметка с постановление. 

Въпросът  е  сериозен.  Отговорността,  която  ще  имаме  като 

Централната избирателна комисия не е само въпрос на преценка за 

целесъобразност. Следва да бъдат направени съответни изменения в 

нормативната  уредба.  Не  на  последно  място  трябва  да  посочим, 

разбира се, промяна в бюджета и бюджетната организация.  Затова 
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този въпрос ще го обсъдим по-обстойно на работно заседание.  На 

този етап е за сведение.

Колеги,  напомням  ви,  че  в  папка  „Покани  за  семинар”  са 

публикувани всички покани, които сме получили за този период до 

днешното заседание. Моля, който има желание, след запознаване да 

се заяви.

Докладвам ви с вх. № ЦИК-08-4 от 14.04.2016 г. Изпратено ни 

е  писмо  по  електронната  поща  във  връзка  със  закупени  от  нас 

лицензи, 6 на брой. Срокът им изтича на 14 май 2016 г. В тази връзка 

госпожа Манолова вече има задача, тя трябваше да направи справка 

точно кои компютри или лаптопи разполагат с тези 6 лиценза и по 

отношение на останалите компютри какво се случва, за да можем да 

направим едно по-пълно представяне на информацията и да закупим 

при необходимост лицензи, освен ако няма друга възможност чрез 

съответната  дирекция  на  Народното  събрание.  Тя  е  провела 

няколкократно разговори с директора на дирекция „Информационни 

системи и комуникации”, очаква информация и съдействие от тяхна 

страна. Ако може конкретна за всеки един колега да се представи, да 

се изрази становище коя е най-добрата и може би добре защитена 

антивирусна  система,  за  да  можем  да  направим  предложение  за 

закупуване  на  антивирусни  програми  за  всяко  работно  място,  за 

всеки работен компютър.

За сведение, с вх. № ЦИК-02-16 от 15.04.2016 г. сме получили 

документи по споразумението с Народното събрание за м. март за 

изплащане на дължимите разходи.

Сега  първо  да  минем  през  архивирането.  Ще  ви  помоля  в 

папка „Архивиране” е проектът на госпожа Ирина Колева. С нея да 

сключим граждански договор за 2 месеца от датата на сключване. 

Няма  пречка  срокът  да  е  по-различен  по  договора  с  този  на 

сътрудниците, защото тя последна приключва и има последната дума 

по подготовката на тази документация. Моля за вашето одобрение. 

40



Размерът на възнаграждението е 2000 лв. за свършената работа по 

изготвяне на всички документи, извършване на експертна оценка по 

Закона за националния архивен фонд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване по така направеното предложение.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  след  като  гласувахме 

договора на госпожа Ирина Колева, моля да обърнете внимание сега 

на проекта на заповед за определяне състава на експертната комисия, 

включваща  членове  на  Централната  избирателна  комисия  и 

работната група с посочени конкретно лица от администрацията. В 

тази работна група от администрацията  влизат госпожа Манолова, 

директор  на  дирекция  „Администрация”,  госпожа  Лилия  Тошева, 

машинописец, господин Стоян Русинов, главен специалист, домакин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  се 

запознаете. Имате ли коментари, други предложения? Не виждам.

Режим на гласуване за така предложения проект на заповед.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  две  докладни  записки  на 

госпожа Манолова. С вх. № ЦИК-09-23 от 15.04.2016 г. и към този 
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номер  от  19.04.2016  г.  госпожа  Манолова  ни  уведомява,  че  в 

изпълнение  на  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия  е  провела  разговори  с  ръководители  на  звена  от 

администрацията  на  Народното  събрание,  които  подпомагат 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия.  Тези  документи, 

които  са  приложени  към  докладните  записки,  бяха  предмет  на 

обсъждане и на работното заседание, което Централната избирателна 

комисия  проведе  в  понеделник.  Включително  към  докладната  е 

приложена справка от главния счетоводител за наличните средства 

по бюджета на Централната избирателна комисия, както и проект на 

граждански договор, изготвен от юрисконсултите към Централната 

избирателна  комисия.  Госпожа  Манолова  ни  уведомява  и 

удостоверява с тези докладни записки, че това са служителите, които 

са  подпомагали  като  поименен  състав.  Доколкото  Централната 

избирателна  комисия  не  познава  персонално  служителите  от 

Народното  събрание,  тя  ни  припомня  и  процедурата  по 

комуникиране  със  звената  и  получаване  на  съдействие  от 

служителите в Народното събрание. Съобразила се е и с бележките, 

които ние имахме на работното заседание. Приложена е справка по 

отношение  на  предложенията  от  Народното  събрание,  справка  за 

сключени  граждански  договори  за  2015  г.  и  изплатени 

възнаграждения  по  тях  на  тези  служители,  защото  те  и  миналата 

година  са  подпомагали  дейността  на  ЦИК.  Така  е  направено  и 

предложение в колона „Предложения”. Моля да ги погледнете и да 

гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

И във връзка с доклада ви предлагам да приемем протоколно 

решение,  с  което да възложим на госпожа Манолова,  директор на 

дирекция „Администрация”,  да организира воденето на дневник, в 

който да се вписват конкретните дати, часове и лица от Народното 

събрание, които са подпомагали дейността ни, както и предмета на 

тяхната работа.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Севинч  Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Колеги,  моля  да  ме  извините,  в 

частта  относно  служителите  от  служебния  офис  да  прегласуваме 

размера на възнаграждението с увеличение с 50 лв. на всеки един от 

тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Севинч  Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  моля да  одобрим 

като  бланкетна  форма  типов  граждански  договор,  който  да  бъде 
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основа  за  изготвяне  на  всички  граждански  договори.  Както  се 

уточнихме  и  на  работното  заседание  по  молба  на  счетоводството 

всички  граждански  договори да  бъдат  сключени за  м.  април  тази 

година.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Севинч  Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля да погледнете в моята 

папка  справка  за  стенографите.  В  нея  се  съдържа  определена 

информация,  която  госпожа  Манолова  публикува  с  оглед  на 

направените  разисквания  на  работното  заседание  в  понеделник. 

Може би по-късно да се върнем към тази точка, за да може всички да 

се запознаят. Има информация относно действащите договори, има 

една информация за материално стимулиране, което сме направили 

въз  основа  на  протоколно  решение  от  2014  г.,  за  което  ни 

припомниха  от  администрацията.  Има  списък  на  стенографите  с 

отразени  плащания за  този период от  време и  тяхното  участие за 

стенографиране на заседания, справка за стандарт на машинописна 

страница,  по  която  се  изчислява  размера  на  възнаграждението  и 

размера на възнагражденията по гражданските договори.

 В една от справките има предложение за обсъждане и точно 

това е предмет на гласуване след запознаването ви с нея.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  запознаване  с 

тази  справка,  към  която  ще  се  върнем  след  малко,  а  сега  давам 

думата на господин Сюлейман за доклади по писма.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви с вх. № МИ-06-332 от 12.04.2016 г. писмо от кмета на 

община  Нови пазар.  Писмото  е  в  изпълнение  на  т.  31  от  нашето 

Решение  №  2662-МИ  от  18.10.2015  г.  във  връзка  с  отваряне  на 

помещение по повод извършвана проверка от Районно управление 

Нови пазар. Входящият номер на писмото от Районното управление 

е  №  66-01-33  от  30.03.2016  г.  Към  писмото  са  приложени  както 

заповедта,  с  която  е  определена  комисията,  която  присъства  при 

отваряне на помещението,  така и протоколът,  който е  съставен  за 

извършените действия.

Продължавам със следващото писмо с вх.  № МИ-06-309 от 

04.04.2016 г. Писмото е пак в изпълнение на т. 31 от нашето Решение 

№ 2662-МИ. То е от кмета на община Никола Козлево. Към писмото 

има  приложени  заверени  копия  –  както  заповедта,  с  която  е 

назначена  комисията,  която  да  присъства  при  отваряне  на 

помещението, така и заверено копие от протокола за отварянето на 

помещението,  което  е  било  на  28  март.  Поводът  за  отварянето  е 

преписка с вх. № 311 от 2016 г. по описа на Районна прокуратура 

Нови пазар. Посочено е в протокола, че е разпечатан метален шкаф, в 

който се съхраняват основния избирателен списък от секция № 13 от 

проведените местни избори на 1 ноември 2015 г., втори тур. Също 

така  във  връзка  с  проведен  допълнителен  разговор  с  лицето,  по 

повод на  което се  извършва  проверка за  нарушение  на  изборните 

правила,  е  изискана  неговата  декларация  от  секцията,  в  която  е 

гласувал,  13  секция.  Накрая  е  посочено,  че  металният  шкаф  е 

запечатан. Това е също за сведение.

Продължавам  за  сведение  с  писмо  от  община  Златарица. 

Входящият № е МИ-06-307 от 01.04.2016 г. Писмото е в изпълнение 

на  т.  31  и  32  от  нашето  Решение  №  2662-МИ.  Отворено  е 

запечатаното помещение във връзка с досъдебно производство 23 от 

2016 г. по описа на Районно управление на МВР Горна Оряховица. 
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Също така при отваряне на помещението са прибрани избирателните 

списъци след извършената  проверка  от  ЕСГРАО.  Към писмото са 

приложени както заповедта, с която са определени лицата, които да 

присъстват  при  отваряне  на  помещението,  така  и  протокола  за 

извършените действия.

Следващото  писмо  е  с  вх.  №  МИ-06-302  от  31.03.2016  г. 

Писмото е от кмета на община Смолян. То е пак в изпълнение на т. 

31 от Решение № 2662 от 18.10.2015 г. на Централната избирателна 

комисия. То е по повод получени разпореждания с № 184, 185, 186 и 

187  на  Районна  прокуратура  Смолян  във  връзка  с  образувани 

проверки  по  сигнали  на  Централната  избирателна  комисия  по 

отношение на лица, за които има данни, че са гласували в нарушение 

на  изборните  правила  при  произведените  избори  за  общински 

съветници  и  кметове  на  25  октомври  2015  г.  Към  писмото  са 

приложени заповедта на кмета, с която са определени лицата, които 

да  присъстват  при  отваряне  на  запечатаното  помещение,  така  и 

констативния протокол от 29.03.2016 г. за отваряне на помещението. 

Съответно  проверките  са  извършени  в  избирателните  списъци  в 

секция № 22, 23, 37 и 63. И това е за сведение.

И последното, което имам днес отново за сведение, е с вх. № 

МИ-06-314  от  04.04.2016  г.  Това  е  писмо  от  заместник-кмета  на 

община Девин. Писмото е във връзка с изпълнение на т. 31 от нашето 

Решение № 2662. Това е във връзка с отварянето на архива, в който 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори  на  25  октомври 2015  г.,  избори за  общински съветници  и 

кметове  и  проведения  национален  референдум.  Направени  са  две 

отваряния.  Първото  отваряне  е  на  29  март  в  изпълнение  на 

определения № 152 от 29.03.2016 г. на Административен съд Смолян 

за предаване на торбата с изборните книжа от произведения на 25 

октомври  2015  г.  национален  референдум  от  секция  8.  Второто 

отваряне  е  във  връзка  с  определение  №  77  от  24.03.2016  г.  на 
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Административен съд Смолян за представяне на справка за броя на 

членовете  и изборните книжа,  които са предадени от СИК № 8 в 

квартал „Настан” на произведените на 25 октомври 2015 г. избори за 

общински  съветници  и  кметове.  Във  връзка  с  отварянето  са 

съставени протоколи. Копия от тези протоколи, както и заповедта, с 

която са определени лицата, които са присъствали при отваряне на 

помещенията, са приложени към писмото. И това за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.

Госпожо Солакова, връщаме се към отложените ви доклади.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

протоколното ни решение с оглед на изпълнение на задачите в този 

период от време от началото на годината от стенографите, с които 

имаме сключени граждански договори и които ни подпомагат, както 

и по повод на Великденските празници, да гласуваме в случая едно 

допълнително  възнаграждение  и  да  го  оформим  с  допълнително 

възложени функции на тези стенографи. Списъкът ни е предоставен 

от  неформалния  ръководител  на  стенографите  госпожа  Минева  с 

оглед на броя на участия на заседанията и за обсъждане е направено 

предложение, което моля да бъде подложено на гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман и Севинч Солакова), 

против – 1 (Румен Цачев).

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  последен  доклад.  По 

образувано административно дело по оспорване на подпис на Георги 
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Борисов  Амуджиев,  който  бил  включен  в  подписка  в  списък  на 

подкрепящи партия Съюз на комунистите за  Европейските избори 

през 2014 г.,  вещото лице Петър Петров има възложена задача да 

извърши експертиза  по документацията,  която се намира при нас. 

Тъй като няма да имаме заседание утре, съдийката е помолила, ако 

може в по-кратък срок да се извърши тази експертиза. Утре ще дойде 

и  ще  остави  на  вниманието  на  Централната  избирателна  комисия 

съответните  удостоверителни  документи  и  доказателства  за 

наличието на такова производство. Моля за протоколно решение на 

ЦИК за  одобряване  на  осигуряване  на  достъп  на  вещото  лице  до 

документацията от Евроизбори 2014 г. на подписката на партия Съюз 

на  комунистите  в  частта  относно  подписа  на  Георги  Борисов 

Амуджиев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с направения от 

мен доклад за допускане на партия Движение за права и свободи да 

участва  в  насрочените  нови  избори  и  заявената  и  отразена  в 

заявлението промяна,  която имат на лицето,  което ще отговаря  за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  по  чл.  164  от 

Изборния  кодекс  и  във  връзка  с  точка  от  нашата  Хронограма  и 

задължение от чл. 163 от Изборния кодекс ви предлагам проект на 

писмо, което е до председателя на Сметната палата и което е кратко:
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„На  основание  чл.  163,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  ви 

информираме за настъпилата промяна.” 

И тъй като има още време за регистрация ви предлагам, че в 

случай  че  се  депозира  заявление,  в  което  има  такава  промяна,  да 

допълним в това писмо и новия човек, който е заявил промяна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева. Присъединявам се към този призив.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Господин Баханов е следващия докладчик по писма.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с днешна дата във вътрешната мрежа са качени 

два проектоотговора по писма от Районна прокуратура Стара Загора 

по повод на постановления, касаещи две лица, които са гласували на 

последните  местни избори.  С  вх.  № МИ-04-02-53 от  11.04.2016 г. 

Писмото е  подписано от началника на Първо районно управление 

Стара  Загора  господин  Колев.  Имат  запитване  във  връзка  с 

извършваща  се  проверка  да  бъде  предоставена  информация  по 

отношение на едно лице с постоянен адрес в Стара Загора. Съгласно 

указанията  на  прокурор  ни  е  приложено  постановлението  на 

прокурора  за  извършена  допълнителна  проверка  дали  определено 

лице е гласувало в друга секция освен в секция № 57 в Стара Загора. 

Проекта на отговор е качен в днешната вътрешна мрежа. Ако 

искате, можете да го погледнете, колеги, и ако нямате предложения 

за изменения и допълнения, да го гласуваме. Приложил съм и всички 
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относими документи, а именно, че лицето е гласувало само веднъж в 

тази  секция  в  Стара  Загора,  но  същото  не  е  притежавало  нито 

постоянен,  нито настоящ адрес  в  тази  секция  и  е  било вписано в 

допълнителния списък,  както е  декларацията  на  лицето,  което я  е 

подписало по чл.  28,  ал.  3  и  чл.  29,  ал.  4  и  чл.  232 от  Изборния 

кодекс.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  това  е  идентично 

искане  от  същата  областна  дирекция  на  МВР  по  повод 

постановление за допълнителна проверка, възложена им от прокурор 

при  Районна  прокуратура  Стара  Загора  и  касае  друго  лице. 

Отговорът е идентичен. Той е комплектуван с относимите документи 

за  съответното  лице.  Същото  е  гласувало  също в  секция  № 57  в 

Стара  Загора  и  видно от  списъка  на  ГРАО е  нямало постоянен  и 

настоящ адрес в секцията, където е гласувало и е било дописано под 

чертата. Входящият номер е МИ-04-02-55 от 11.04.2016 г.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване, ако няма въпроси.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.
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Следващ докладчик е господин Андреев. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

за сведение постъпили писма от община Ботевград с вх. № МИ-06-

331 от 12.04.016 г. Писмо от район  „Панчарево” с вх. № МИ-06-357 

от 20.04.2016 г. и писмо от Столична община, район „Възраждане”, с 

вх.  №  МИ-07-16  от  18.04.016  г.  Докладвам  ги  общо  защото  с 

всичките ни изпращат протоколите от отворените помещения, където 

се  съхраняват  изборните  книжа  съответно  за  извършване  на 

определените  действия.  Приложен  е  протоколът  и  заповедта  с 

лицата, които са определени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев.

Продължаваме със следващ докладчик господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  ще  докладвам  съвместно  4 

писма,  тъй като случаите са почти идентични.  Първоначално бяха 

постъпили  в  Централната  избирателна  комисия  4  запитвания  от 

Районна прокуратура, град Пазарджик, от прокурор Петя Таскова във 

връзка  с  извършвани  проверки  за  нарушения  при  гласуването  на 

произведените  на  25  октомври  2015  г.  местни  избори,  като  в 

четирите  искания,  в  които  се  иска  информация  в  какво  точно  се 

изразява  нарушението  на  лицето  при  гласуването  изобщо не  бяха 

посочени  имената  на  лицата,  за  които  се  прави  питането.  В  тази 

връзка  осъществих  контакт  по  телефона  с  районния  прокурор  и 

помолих да бъде изпратено допълнително писмо, в което да бъдат 

посочени  имената  по  всяка  една  от  преписките.  Такова  писмо 

постъпи допълнително,  след което всяка една от преписките беше 

комплектувана   със  съответните  страници  от  приложени  към 

писмото  на  ГД  „ГРАО”,  извършили  проверката,  съответните 

страници  от  избирателните  списъци,  където  е  дописано  лицето, 

случаите,  в  които  има  декларации,  както  и  самото  писмо  на  ГД 

„ГРАО”. В 3 от случаите лицата са гласували в секции, в които не са 
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включени  в  избирателния  списък  нито  по  постоянен,  нито  по 

настоящ  адрес.  Единствено  в  един  от  случаите  лицето,  което  е 

гласувало,  има  настоящ  адрес  извън  Република  България,  което 

съответно го лишава от избирателно право.

Ще  изчета  само  първоначалните  входящи  номера  на 

съответните писма. Отговорът е стандартен, какъвто даваме в този 

случай,  че  е  налице  нарушение,  доколкото  съответно  лице  е 

гласувало,  без  да  е  включено  в  избирателния  списък  нито  по 

настоящ, нито по постоянен адрес. Става въпрос за преписки с вх. №

№ МИ-09-201 от 16.03.2016 г., МИ-09-200 от 16.03.2016 г., МИ-09-

198 от 16.03.2016 г., МИ-09-199 от 16.03.2016 г. И бих предложил да 

одобрим отговорите на тези запитвания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.  № 

МИ-04-02-45 от 01.04.2016 г.  Писмото е  от Областна дирекция на 

МВР Стара Загора. Иска се да бъде изготвена справка за конкретно 

лице, за което се извършва проверка за нарушение при гласуването 

на 25 октомври 2015 г., като питането е дали лицето е гласувало по 

постоянния  си  адрес.  В  този  смисъл  съм  подготвил  проект  на 

отговор,  с  който  уведомяваме  съответния  зам.-директор  на  ОД на 

МВР  Стара  Загора,  че  избирателният  списък  по  секцията  по 

постоянен адрес  на лицето следва да бъде изискан от съответната 

община  и  там  ще бъде  установено  дали  лицето  се  е  подписало  в 

избирателния  списък,  съответно  дали  е  упражнило  правото  си  на 
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глас  по  постоянния  си  адрес.  Съответно  сме  приложили 

документите, от които е видно, че лицето е гласувало в секция № 011 

в Стара Загора, без да има право да гласува, защото не е включено в 

избирателния  списък  в  секцията,  в  която  е  гласувало,  нито  по 

постоянен,  нито  по  настоящ  адрес.  И  е  приложена  съответната 

страница от писмото на  ГД „ГРАО” и всички останали необходими 

документи за случая.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.  № 

МИ-04-02-56 от 11.04.2016 г. Писмото е от Пето районно управление 

на СДВР. Писмото е във връзка с досъдебно производство във връзка 

с включване като наблюдател в списъка с имена на упълномощени 

представители  и наблюдатели,  посочени от  сдружение „Младежки 

демократичен алианс” в изборите, произведени на 25 октомври 2015 

г. по отношение на конкретно лице. Явно лицето е подало някакъв 

сигнал,  че  не  е  включено  по  негово  желание  и  в  тази  връзка  е 

направено  запитване  дали  съществува  изричен  протокол  или  друг 

документи, който лицето наблюдател следва да подпише, за да бъде 

включен в списъка. Ако съществува такъв оригинал, да го предадем 

на водещия разследването, както и къде, кога, на кого и от кого е бил 

предоставен в ЦИК този списък, съответно какъв е редът, по който се 

приемат документите и изобщо се извършва регистрацията.

В  тази  връзка  съм  изготвил  един  сравнително  подробен 

отговор,  в  който  съм  заявил,  че  съществуващата  законодателна 

уредба  не  изисква  лицата,  които  ще осъществяват  наблюдение  на 
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изборите,  да  подписват  лично  съгласие  или  какъвто  и  да  е  друг 

документ, въз основа на който да бъде извършвана регистрацията им 

като наблюдатели. Съответно съм посочил, че за регистрирането на 

наблюдателите е достатъчно представяне на документите по чл. 112, 

ал. 4 от Изборния кодекс. Посочил съм каква е нормативната уредба, 

т.е. съответно глава 6 от Изборния кодекс и наше Решение № 1963 

МИ/НР от 07.09.2015 г. Посочил съм, че лицето е регистрирано със 

съответно  решение  на  Централната  избирателна  комисия,  както  и 

решенията,  с  които  въобще  организацията  е  регистрирана  като 

наблюдател  в  тези  избори,  съответно  какви  документи  са  били 

представени,  съответно, че е извършена проверка преди лицето да 

бъде  регистрирано  като  наблюдател.  Предлагам  да  приложим 

относимите решения на  ЦИК,  както  и  заявлението  от  съответната 

организация с приложените към него списъци и пълномощни, също 

така  копие  от  входящия  регистър  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Няма.

Моля, режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за –  12  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Севинч  Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И последен доклад, ако ми разрешите. 

В  Централната  избирателна  комисия  на  електронната  й  поща  е 

постъпило запитване от общинската избирателна комисия Своге във 

връзка с възникнал казус, което запитване е заведено с вх. № МИ-15-

526 от 13.04.2016 г., което е към предишно тяхно запитване, заведено 

със същия номер. Първоначално общинската избирателна комисия е 

направила такова запитване отново чрез електронната ни поща, като 
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се  касае  за  следния  въпрос:  дали  общински съветник  не  изпада  в 

несъвместимост,  ако  стане  заместник-кмет  в  друга  община.  Това 

запитване  е  било  разпределено  на  колегата  Сидерова.  Колегата 

Сидерова е дала отговор, че законодателната уредба е ясна и какъв е 

текстът  на  приложимата  норма  на  чл.  30,  ал.  4,  т.  4,  съответно  е 

посочила, че в този случай следва да се процедира по реда на раздел 

2, т. 1.6 от Решение № 30-54-МИ от 01.04.2016 г. на ЦИК.

Явно  несъгласни  са  били  с  този  отговор  и  колегите  от 

общинската избирателна комисия са повторили запитването си, като 

са заявили, че са потърсили съдебна практика и са намерили друга 

съдебна  практика,  според  която  в  този  случай  не  следвало  да  се 

прекратяват пълномощията на общинския съветник и отново искат 

да им дадем указания.

По  този  повод,  колеги,  съм  изготвил  проект  на  отговор,  в 

който уведомявам колегите от общинската избирателна комисия, че 

въпросите във връзка с приложението на чл. 30 от ЗМСМА са изцяло 

от  компетентността  на  общинската  избирателна  комисия,  която 

следва  да  вземе  решение  като  независим  орган,  съответно,  че 

постановените от ОИК решения във връзка с компетентността им по 

ЗМСМА  подлежат  на  съдебен  контрол  от  съответния 

административен съд съгласно разпоредбата на чл. 459 от Изборния 

кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Няма.

Режим на гласуване.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за –  13  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, на 14-и и в папката с мои 

инициали  от  14  април  има  писмо  от  ОИК  Пещера,  което  тогава 

докладвах, запознах ви с писмото, както и с предложения проект на 

отговор от наша страна във връзка с това писмо. Тогава не взехме 

решение. Изготвеното писмо остана за по-детайлно запознаване. На 

работното  заседание  на  Централната  избирателна  комисия  в 

понеделник този въпрос е бил разгледан и затова днес ви запознавам 

отново  с  вх.  №  МИ-15-552  от  11-04.2016  г.  Това  писмо  на 

общинската  избирателна  комисия  е  свързано  с  възможността  и 

тяхното  желание,  както  и  с  правната  възможност  да  се  изплащат 

разходи  в  случаите,  когато  членове  на  общинската  избирателна 

комисия  се  явяват  по  дела  в  съдебни  заседания,  пред 

административния, пред Върховния административен съд в случая, 

когато общинската избирателна комисия, нейни членове, трябва да 

получат  от  териториалното  звено  на  ГД  „ГРАО” избирателните 

списъци или пък да ги предадат след изтичане на изборите, както и в 

случай, когато те провеждат заседания и имат настоящ адрес извън 

населеното  място,  в  което  заседават  и  следва  да  получат 

командировъчни  разходи,  които  са  направили  за  участие  в 

заседанията.  Този въпрос,  който те  поставят,  е  свързан  с  това,  че 

кметът на общината отказва да изплаща тези командировъчни, тези 

разходи, които те правят. 

Същевременно ние в Решение № 2901, стъпвайки на основата 

на чл.  83 от Изборния кодекс сме посочили,  понеже сме имали и 

други писма, посочваме, че разходите за пътуване, това са пътни и 

дневни  за  членовете  на  общинските  избирателни  комисии  в 

случаите,  когато  те  имат  заседание  и  техните  адреси  са  извън 

населеното място се заплащат при действащите правила и норми и 

следва да бъдат изплатени. 

Освен тези разходи обаче тук се поставят и другите въпроси, 

които преди малко ви цитирах. В писмото, което съм изготвил, съм 
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посочил,  че  такива  случаи,  когато  се  изпълняват  други  служебни 

задължения от  членовете  на  комисията,  които са  извън  района на 

общинската избирателна комисия, извън населеното място, следва да 

бъдат  заплащани  разходите  за  пътуване,  както  и  дневните,  които 

вървят заедно съобразно наредбата за командировките в страната. Не 

знам дали биха  могли  да  бъдат  разделени,  а  и  в  нашето решение 

говорим за пътни и дневни и няма как сега с едно писмо и с едно 

протоколно решение да ги разделим като две отделни пера и че тези 

разходи  се  заплащат  по  същия  ред  и  са  за  сметка  на  държавния 

бюджет.

Тук  обаче  поставям  въпроса  доколко  ние  можем  да  кажем 

това  нещо,  имаме  ли  тази  правна  възможност,  доколкото  чл.  83 

говори за възнагражденията на общинските избирателни комисии в 

активния  и  в  извънактивния  период,  възнаграждения,  които  те 

получават по време на техния мандат след изтичане на изборите и 

които  възнаграждения  се  отнасят  за  заседания,  провеждани  от 

комисиите. Това са възнаграждения за заседания. Текстът на закона 

не говори за разноски, за разходи, които са свързани с провеждане на 

заседания  и  други  служебни  ангажименти  на  членовете  на 

комисиите. Логично и нормално е според мен тези разноски да бъдат 

заплащани по някакъв определен ред. Дали от общинския, дали от 

държавния бюджет не знам, но следва да бъдат заплащани според 

мен. 

По същия начин се поставя и въпроса, свързан със заплащане 

на такси за извършване на експертизи, възнаграждения на експерти 

по  административните  дела,  които  се  водят  в  изборите.  Имаме  и 

такъв случай от Белово, когато комисията трябва да заплати 300 лв. 

по сметка за изготвяне на експертиза по дело, по което се обжалват 

изборни  резултати.  Комисия,  която  е  мандатна,  която  е  от 

длъжностни  лица,  която  обаче  няма  седалище,  не  знаят  къде  се 

намират в някои случаи, къде заседават. Знаете случая с Червен бряг, 
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имахме  такова  писмо,  която  няма  бюджет,  която  няма  и 

комуникации  в  определени  случаи.  Имаме  оплаквания  от 

общинските избирателни комисии. 

Въпросът,  който се  поставя,  всъщност този  въпрос,  колеги, 

беше  поставен,  председателката  на  нашата  комисия  искаше  да  се 

засегне въпроса какво се обсъжда в Правната комисия, този въпрос е 

бил  поставен  от  колегата  Матева,  доколкото  разбрах.  Не  съм 

присъствал и дано да не греша и да кажа нещо по-различно. Бил е 

поставен  за  приемане  при  Правната  комисия  за  измененията  в 

Изборния кодекс, които са дискутирани. Въпросът по една или друга 

причина  обаче  не  е  разгледан  по  същество  предвид  това,  че  ние 

намираме решение на такива въпроси. Но действителността е, че тези 

въпроси, които в момента поставяме, които поставят комисиите, те 

нямат регламентирана опора в Изборния кодекс. 

Така  или  иначе  имаме  писмо  от  общинската  избирателна 

комисия и имаме проект на отговор на това писмо. И аз ще ви моля, 

въпреки че може би вече сме уморени и по-разсеяни, да видим този 

проект на отговор, да преценим дали тези разходи, които са посочени 

за служебни задължения, следва да бъдат изплащани и от кого, за чия 

сметка  са  тези  разходи.  В  писмото  е  посочено  за  сметка  на 

държавния  бюджет.  Според  мен  колкото  е  силно  основанието  да 

бъдат за сметка на държавния бюджет, толкова е силно основанието 

да  бъдат  за  сметка  на  общинския  бюджет,  тъй  като  никъде  тези 

разходи  не  са  визирани  по  същество  и  за  жалост  този  въпрос  е 

оставен неразгледан при обсъждането на измененията на Изборния 

кодекс.  Така или иначе ние трябва  да  дадем отговор.  Според мен 

трябва да бъдат заплащани тези разходи на комисиите и да бъдем в 

готовност,  ако  ни  запитат  защо  така  сме  преценили,  да  имаме 

мотивация на нашия отговор, тъй като това са държавни средства.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  допълнение  на 

това,  което  каза  колегата  Цачев,  аз  също  съм  убедена,  че  тези 

разходи  се  дължат  на  общинските  избирателни  комисии.  Убедена 

съм също така, че законова опора в момента няма ясно разписана. 

Ние малко я извличаме по пътя на тълкуването и сме я разписали в 

нашето  решение,  затова  и  предложих  такова  изменение  да  има  в 

текста на чл. 83, но то не се възприе от председателя на Правната 

комисия, въпреки че други депутати бяха съгласни да го припознаят. 

Всъщност едната от причините беше и обстоятелството, че колегата 

Бойкинова възрази и заяви, че ние нямаме нужда от такова решение, 

тъй като така или иначе Министерският съвет го изплаща. Така че си 

мисля, че можем, ако решим все пак като Централната избирателна 

комисия в момента да вземем едно протоколно решение, да изпратим 

писмо до председателя на Народното събрание с молба, ако някои 

депутати отново припознаят това предложение, утре законопроектът 

влиза в пленарната зала и все още има време да бъде изменена тази 

норма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. В тази връзка 

бих  се  присъединила  и  бих  помолила  до  края  на  деня  ние  да 

напишем и другите си предложения като текстове по целия Изборния 

кодекс, които да внесем.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  няма  лошо  Централната 

избирателна  комисия  да  изрази  становище  и  да  изпратим 

предложенията  си,  но  при  това  положение  би  се  получило 

впечатление,  че  това  е  единственият  въпрос,  който  Централната 

избирателна комисия иска да постави на вниманието на Народното 

събрание. 

Хубаво е и сега е моментът ние да благодарим на колегите, 

които  участваха  в  работата  на  Правната  комисия  при  Народното 

събрание при обсъждане на Закона за изменение и допълнение на 

Изборния  кодекс,  защото  разбирам,  че  участието  им  е  било 
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ползотворно.  Дори  в  случаите,  в  които  те  не  са  възприели 

предложенията на Централната избирателна комисия аз знам, че има 

в  посока плюс резултат,  доколкото народните представители имат 

възможността  да  обсъдят  какви  проблеми,  дори  по  някога  на 

техническо  ниво,  се  явяват  в  Централната  избирателна  комисия. 

Считам, че след като те не са приели да има изменение в тази насока 

в Изборния кодекс ние можем, както колегата Бойкинова е казала, да 

си  го  направим  по  наше  виждане  с  решение  на  Централната 

избирателна  комисия,  доколкото  в  много  наши  актове  ние  сме 

приели, че се прилага общия ред по Наредбата за командировките в 

страната. В случая единствено трябва да преценим дали са за сметка 

на  държавния  бюджет  или  за  сметка  на  общинския  бюджет.  При 

всички случаи това е изпълнение на държавна функция, значи е за 

сметка  на  държавния  бюджет.  Въпросът  стои  единствено  и  само 

тогава, когато имаме произвеждане на частични избори. Тогава пък 

ние  имаме  принципният  момент,  че  се  изплащат  само  месечни 

възнаграждения и не се дължат командировъчни за изпълнение на 

тези  функции  от  членове  на  комисиите,  чието  местожителство  се 

намира извън седалището на общинската избирателна комисия. Така 

че  без  допълнително  да  драматизираме  въпроса,  предлагам  да 

приемем, че е за сметка на държавния бюджет. Имаше въпрос, който 

беше обсъден в понеделник, дали се дължат дневни по Наредбата за 

командировъчните.  Аз  лично  считам,  че  нямаме  основание  да  не 

изплащаме  дневните,  но  ще  се  присъединя  към  мнозинството  от 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Първо, аз не съм възразила,  просто 

председателят на Правната комисия се обърна към членовете на ЦИК 

и попита без това изменение на закона вие справяте ли се досега. И 

мисля,  че и ти Роси потвърди,  че до този момент сме се справял, 
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взимали  сме  решение.  И  това  беше  моята  реплика,  а  не  съм 

възразявала.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  имам  една 

молба към вас. В момента обсъждаме един проект на писмо, оттам и 

евентуална промяна в едно решение. Ние вече направихме работна 

заседание по този въпрос и на това работно заседание решихме как 

ще отговорим. Аз ви предлагам да не продължаваме да обсъждаме, а 

що се отнася до Правната комисия и работната група към Правната 

комисия, в точка „Разни” говорихме, че там ще резюмираме нещата, 

които са  се  случили.  Тоест,  моята  молба към вас  е  в  момента да 

прекъснем  дискусията  по  отношение  на  Правната  комисия,  да  се 

концентрирахме върху отговора, който се предлага и да кажем имаме 

ли забележки по този отговор.

Колеги, коментари по писмото? Не виждам коментари. Чухме 

предложението.

Режим на гласуване.

Колеги,  не  гласувахме  всички,  които  сме  тук,  това  е 

процедурата всъщност,  която господин Баханов иска да предложи. 

Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, госпожо председател, 

правя предложение за 5 минути, в които да се запознаем с писмото, 

понеже някои от колегите не сме запознати с него и едва тогава да 

преминем в режим на гласуване. Благодаря Ви.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Докладът е от 14-и и там има и запитването, 

и проекта на отговор. Тогава го обсъдихме, погледнахме, остана за 

допълнително обсъждане, в понеделник също е разисквано.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, че част 

от колегите, които по обективни причини не можаха да присъстват 

на заседанието на 14-и и които по обективни причини не успяха да 

присъстват и на работното ни заседание искат да се запознаят. И тъй 

като  не  беше  процедура  по  отлагане  на  разглеждането,  ви  моля 
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докато се запознаете, да ви отправя следната молба. Намерението ми, 

колеги,  е  да  свикам  следващото  заседание  на  ЦИК  следващия 

вторник,  26  април,  освен  ако  не  се  наложи  някакво  извънредно 

заседание,  но не  виждам към настоящия момент  причина за  това. 

Поради което ще ви моля, колеги, днес ние да приключим с дневния 

си ред, за да можем следващото заседание да насрочим за следващия 

вторник,  в  противен  случай  ще  следва  утре  или  вдругиден  да 

насрочим ново заседание.

Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едно уточнение. Аз присъствах и 

на заседанието на 14-и, и на работното заседание и се запознах, но 

тъй като колегата Цачев беше доста обстоятелствен, говори сигурно 

повече  от  10  минути,  искам  да  видя  крайния  резултат  от  това 

говорене, затова, не за друго.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбрахме,  че  един  от 

колегите  се  е  запознал,  сега  господин  Баханов  и  другите  колеги. 

Подайте ми сигнал, когато сте готови.

Има ли коментари? Заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ако  може  да  поясня.  Това,  което  е 

предложено на 14-и, няма редакция спрямо днешното, въпреки това, 

че съм обстоятелствен и съм говорил повече от еди-колко си време. 

Просто исках по този начин, тъй като някои от колегите половината 

време на слушаха, в един момент се заслушаха, да обърна внимание 

на някои от колегите дано чуят, защото това не е първият отговор по 

подобни въпроси.  Имаме няколко писма.  Колегата  Мусорлиева ме 

поглежда, спомням си, че и тя е докладвала такива писма. Всъщност 

нямаме нещо по-различно в това  писмо от това,  което досега  сме 

приемали като комисия. Но имаме поставени допълнителни въпроси, 

по които все пак ние взимаме отношение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

изяснен ли е казусът в дълбочина? Виждам, че е  изяснен. Има ли 

допълнителни коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за –  14  (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов,  Емануил Христов, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 2  (Александър Андреев и  

Ерхан Чаушев).

Предложението се приема.

Господин Христов, заповядайте, имате думата.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  получено  е  писмо  от 

Конституционния  съд  във  връзка  с  разпределението,  което  на 

правихме  за  бюлетините  от  местните  избори  и  проведения 

референдум и им предоставихме 14 броя бюлетина с твърди корици 

по тяхно желание за изборите през 2014 г. за народни представители, 

когато пожелаха да имат за всекиго по един екземпляр. Сега също им 

предоставихме по един екземпляр, но получихме официално писмо, 

че не желаят да получат повече от 3 екземпляра. Тоест, отказват се от 

11  екземпляра.  Писмото  е  по  повод  на  това,  че  тъй  като 

разпределението ние дадохме на „Информационно обслужване” и те 

са отишли да им ги предоставят ни информират за това. Смятам да 

приемем тяхното желание да им предоставим по-малко екземпляри. 

Останалите екземпляри да останат в  „Информационно обслужване” 

на  отговорно пазене,  както всички останали и по-късно ние да  се 

разпореждаме с тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева и Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Следващият докладчик е господин Чаушев. Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-06-350  от 18.04.2016 г. сме 

получили от кмета на община Доспат заповед и протокол за отваряне 

на  архивно  помещение  за  изборни  книжа  във  връзка  с  искане  от 

разследващи органи в изпълнение на наше Решение № 2662-МИ/НР 

от 18.10.2015 г. За сведение.

Също така сме получили с вх. № МИ-06-353 от 09.04.2016 г. в 

изпълнение на наше Решение № 2662 съответно заповедта на кмета и 

протокола за отваряне на помещението във връзка с извършване на 

експертиза и предстоящо предаване на изборните книжа в съответни 

дирекции на архива. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам две писма, на които отговорите 

са в моята папка, откъдето можете да се запознаете с тях. Първото е с 

вх.  №  МИ-04-2-39  от  23.03.2016  г.  и  е  в  отговор  на  запитване, 

постъпило с този входящ номер на ЦИК от Областна дирекция на 

МВР Кюстендил, Районно управление Бобов дол, за да им поясним в 

какво  се  състои  нарушението  на  посоченото  лице.  Преди  малко 

гласувахме идентично писмо на колегата Баханов.

Другото е с вх. № МИ-04-02-54 от 11.04.2016 г. със запитване 

от МВР, ОД на МВР Велико Търново, където се иска справка за две 

лица. Различни са основанията и ние им обясняваме. Отново искат да 

им  се  обясни  в  какво  се  състои  нарушението.  Иска  се  да  им 

отговорим дали са нарушили чл. 350. Те не са нарушили чл. 350, ако 
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има нарушение,  то е  на чл.  396.  Има и данни за престъпление.  В 

какво се състои нарушението? Въздържам се от този отговор, това не 

е наша работа. Ние казваме фактите такива, каквито са установени от 

ГД „ГРАО” по наше възлагане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам анблок на гласуване двата отговора. Режим 

на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева и Севинч Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  позволете  ми  от  името  на  господин  Ивков  и 

господин Сюлейман да ви информирам, че във вътрешната мрежа е 

качено  прессъобщението,  което  ще  бъде  за  тяхното  участие,  в 

папката на господин Ивков, за тяхното участие в 13-та Европейска 

конферанция  на  избирателните  комисии.  Ако  видите  някакво 

несъответствие, моля да кажете преди то да бъде публикувано.

Следващ докладчик е госпожа Мусорлиева. Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  има  едно 

запитване  от  ОИК  Кърджали,  от  председателката  Антоанета 

Юрукова, качила съм го във вътрешната мрежа. Те ни питат, чета: 

„Съгласно § 1, т. 4, буква „б” от Изборния кодекс посочените лица са 

имали активно избирателно право съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК, като 

същевременно  се  указва  на  ОИК  Кърджали  да  реализира  по 

отношение  на  същите  лица  административно-наказателна 

отговорност за извършено нарушение по чл. 495 във връзка с чл. 36 

от ИК”. Тъй като председателят на ОИК Кърджали е нов, знаете, че 

стария  беше  сменен,  предполагам,  че  жената  просто  не  е  знаела 

практиката и ни пита след като извършим справка по списъците на 
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ГД „ГРАО, да отговорим имали ли са право да гласуват в местните 

избори през 2015 г. в изборите за общински съветници и кметове. Аз 

ви  предлагам  да  напиша  едно  писмо,  че  това  изцяло  е  в 

компетентностите на общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Мусорлиева.

Колеги,  предложението е  в  рамките на днешното заседание 

малко  да  отложим  решаването  на  въпроса,  за  да  се  запознаете. 

Междувременно,  докато  се  запознаваме,  надявам  се,  че  вече  се 

запознахте с прессъобщението. Имате ли коментари?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Имаше  коментари.  Извън  микрофон  на 

мен  ми  ги  казаха  колегите  Нейкова  и  Матева  и  аз  съм  съгласен. 

Последното изречение аз го добавих набързо. В това съобщение това 

изречение може би да предизвика и обратен ефект. Ако искате, или 

да  го  махнем,  изобщо да не съществува,  или аз  ви предлагам:  „В 

рамките  на  обсъжданията  България  не  е  изрично  упомената  като 

страна, за която трайно не съществува и за демократичната държава 

по  стандартите  на  европейските  наблюдатели.  Както  прецените. 

Нямам проблем и да го махнем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

коментари.  Моля да одобрим това  съобщение ведно с  поправката, 

току що направена от колегата Ивков.

Режим на гласуване. Колеги, отменям гласуването, тъй като 

не видях, че може би ще има още обструкции.

ИВАЙЛО ИВКОВ: „В рамките на обсъжданията България бе 

изрично упомената като страна, в която трайно не съществува риск 

за  демократичната  държава  по  мнението  на  международните 

наблюдатели”. Такъв е изразът и знаем какво означава този израз, но 

в  това  съобщение  може  би  трябва  да  се  направи  по  друг  начин. 

Просто  аз  това  го  добавих  минути  преди  заседанието.  „…  за 

демократично провеждане на изборите…” ще е по-ясно.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Искам  и  аз  да  направя  едно 

предложение, което е в следния смисъл: „В рамките на обсъжданията 

България бе посочена като страна, в която няма риск за управлението 

на  демократичната  държава,  поради  което  много  страни  отказват 

наблюдението на изборите в България.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 

внимание. Доколкото разбирам като председател, става дума, че няма 

риск  при  демокрацията  в  държавата  при  организацията  и 

произвеждане  на  изборите  от  характер,  който  да  застраши 

демократичните  устои  на  тази  държава.  Това  изказване  обаче  е 

негативно. Нека да делегираме на колегите, които са били там, да го 

превърнат в позитивно послание и с оглед разпоредбите на Изборния 

кодекс  във  връзка  с  осигуряване  на  законосъобразни,  свободни  и 

честни избори в това последно изречение и да приемем сега нашето 

прессъобщение. Имате ли нещо против? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, в оперативен порядък ще решим въпроса по доклада 

на  колегата  Мусорлиева,  доколкото  може  би  вече  има  изразени 

становища по този въпрос,  за да не се налага да правим два пъти 

становища.

Колегата Бойкинова има думата. Заповядайте, колега.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  Върховният 

административен  съд  е  потвърдил  решението  на  Добричкия 

административен  съд,  с  което  е  обявен  изборът  за  общински 
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съветници за недействителен. Това е само заради една избирателна 

секция  в  СИК,  в  която  се  е  установило,  че  протоколът  не  е 

автентичен  и  е  неверен.  Подписан  е  от  председател,  секретар  и 

заместник-председател,  а  председателят  е  подписал  останалите 

членове.  Затова  е  неавтентичен.  Отгоре  на  това  е  с  невярно 

съдържание,  тъй като при броенето на бюлетините се установяват 

разлики  с  отразеното  в  протокола  и  затова  изборът  е  обявен  за 

недействителен. Става въпрос за Балчик.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще  помоля 

колегата  Христов да  уведоми общинската  избирателна комисия за 

това,  че  трябва  да  подготвят  съответната  документация,  за  да 

направим предложение до президента.

Продължете, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  В  село  Баня  в  община  Сливен  е 

приключено  делото.  Изборът  не  е  обявен  за  недействителен, 

потвърдено е решението на ОИК Нова Загора.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с 

още  3  доклада,  след  което  ще  приключим  днешното  заседание. 

Първият  доклад  е  свързан  с  вчерашното  заседание  на  експертна 

работна  група  към  заместник-министър  председателя  госпожа 

Меглена Кунева. Докладът е разпределен на госпожа Сидерова като 

основен докладчик и на госпожа Ганчева и госпожа Матева също, 

защото  вчера  госпожа  Сидерова  отиде  там  вместо  мен,  аз  бях  в 

обективна невъзможност да участвам в тази работна група. 

От мен докладът е в следната част. Във вътрешната мрежа в 

папката на госпожа Сидерова е предоставена информация, позиция 

на Република България по предложения на Европейския парламент 

за реформа на избирателното право на Европейския съюз. Към тази 

информация  са  приложени,  колеги,  множество  документи  от 

Постоянното  представителство  на  Република  България  към 

Европейския съюз в Брюксел, които касаят тази изборна реформа и 
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които като адресати от Постоянното представителство са включвали 

Министерския съвет, кабинет на заместник министър-председател – 

първи, втори, Народно събрание, Централната избирателна комисия, 

Министерство на външните работи. Колеги, тези преписки за първи 

път влизат в Централната избирателна комисия. Молбата ми е ние да 

се запознаем с тях, за да можем да видим какви позиции и становища 

са  изразявали  другите  държави  членки  по  тези  въпроси,  какво  е 

развитието. Това е моят доклад.

А тук ще помоля госпожа Ганчева и госпожа Матева да кажат 

нещо по отношение на механизма, който се предлага за работа по 

тези позиции. Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  съвсем  накратко, 

вчерашната среща беше така да се каже с опознавателен характер и 

да  се  постави  основата  за  взаимопомощ и  сътрудничество  между 

институциите  като  Народно  събрание,  Централната  избирателна 

комисия,  Министерството на външните работи.  Коментираше се и 

дали за участие да бъде поканен при обсъждането на тези становища 

и въобще в цялостната работа и Министерството на правосъдието. 

Оказа  се,  че  цялата  информация,  която  е  обективирана  в  тези 

множество  документи,  които  са  пристигнали  в  Централната 

избирателна комисия, е по изразена наша молба, защото се оказа на 

тази среща, че просто информацията е изпращана, но някъде може би 

поради  технологични  причини,  въпреки  че  сме  адресат,  не  сме  я 

получили.

Нашата  молба  като  представители  на  Централната 

избирателна  комисия  беше  да  ни  бъде  изпратена  информацията, 

която  е  обективирана  в  тези  документи,  обяснихме,  че  ние  сме 

колективен орган и които и лица да са поименно представители на 

Централната  избирателна  комисия,  зад  тях  ще  стои  решение  на 

Централната избирателна комисия взето с необходимото мнозинство.
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От представителя на дирекция, която е компетентна и която 

се занимава с връзките с другите органи в Министерския съвет беше 

предложено и идеята  беше обсъждана за така  наречената  мейлинг 

листа между институциите, които ще взимат отношение. Обсъждаше 

се на конкретни лица да бъдат посочени мейлите. Аз си позволих да 

взема отношение и колегата  Матева  след това,  че  всъщност става 

въпрос  за  това,  че  ние  бихме  представили  мейла  на  нашата 

институция, официалния мейл на Централната избирателна комисия, 

тъй като става въпрос за междуинституционално ниво.

Общо  взето  се  търси  механизъм,  по  който  да  се  работи. 

Присъства  и  началникът  на  кабинета  на  госпожа  Кунева  госпожа 

Колдамова.  От  Народното  събрание  бяха  законодателните 

референти.  Те  също изразиха  становище,  че  при тях трябва  да  се 

обсъди  въпроса  с  председателя  на  Народното  събрание  госпожа 

Цачева.  Просто  се  търси  начин  на  взаимодействие,  защото  в 

Република  България  няма  орган,  който  да  има  правомощия  да  се 

занимава с тези въпроси. Това е на този етап. 

Аз  ви  предлагам  да  се  запознаем  с  информацията,  която  е 

дадена  за превод по резолюция на председателя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожо 

Матева, имате ли допълнения? Нямате.

Колеги,  много  ви  моля  да  погледнете  хронограмата.  Във 

връзка с тази хронограма изтичат определени срокове в следващите 

дни, поради тази причина предлагам да оторизирате мен и госпожа 

Солакова  утре  да  изпратим,  както  е  съобразно  т.  20  от  тази 

хронограма,  списъка  на  допуснатите  за  участие  в  изборите  за 

кметове партии и коалиции.

Колеги, коментари? Няма.

Режим на гласуване. Моля, гласуваме.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев), 

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, на второ място две съобщения във връзка с точка 26 и 

27 от хронограмата. По т. 26 относно правото на граждани на друга 

държава, членка на ЕС, който отговаря на условията по ИК и желае 

да бъде вписан в избирателните списъци, че може да извърши това 

не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 25.04.2016 г., с всички 

реквизити  на  съответния  законов  текст.  Това  съобщение  ви 

предлагам за нашата страница и да се изпрати. 

И  по  същия  начин  съобщение  на  нашата  страница,  че 

партиите  и  коалициите,  местните  коалиции  и  инициативните 

комитети подават заявления за регистрацията си в ОИК не по-късно 

от 40 дни преди изборния ден, а именно не по-късно от 25.04.2016 г. 

включително.

Колеги, имате ли някакви възражения срещу тези съобщения? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева и  

Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  последно  съобщение,  което  да  се  изпрати  до 

печатни медии и новинарски услуги, доставчици на медийни услуги 

във  връзка  с  условията,  цените  и  крайния  срок,  които  да  бъдат 

публикувани  на  техните  страници  и  да  бъдат  предоставени  на 

Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Срокът е 
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25.04.2016 г. Да публикуваме и това съобщение и да напомним на 

медиите.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева и  

Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева и  

Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  видяхте  промяната  в  съобщението  в  рубриката 

„Международна  дейност  и  съобщения”  за  участието  в  13-та 

конференция.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

И, колеги, преминаваме към последната точка от дневния ни 

ред  днес,  а  именно  участието  на  представители  на  Централната 

избирателна комисия в качеството им на експерти и бих казала най-

добре  познаващи  нормите  на  Изборния  кодекс  в  заседанията  на 

Правната комисия, както и в работните обсъждания, организирани от 
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Правната  комисия с  представители на други институции.  Молбата 

ми е следната: кратко да резюмираме, за да бъдат всички членове на 

Централната избирателна комисия запознати, като поставим акцент 

върху това иска ли се някакво допълнително експертно становище от 

Централната избирателна комисия, по което да се произнесем.

Заповядайте, колега.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, не мога да не отчета факта, 

благодарност към тези, които ни поканиха и специално към шефа на 

Правната  комисия,  защото  толкова  години  мислихме,  че  не  сме 

чувани.  Между  другото,  убеждението,  което  получих  на  едно  от 

заседанията,  мисля,  че  на  първото,  на  което  отидох,  специално 

водещите в лицето на шеф на Правната комисия и на Ива, незнам как 

точно се води длъжността й, че са изключително добре запознати с 

нашия анализ. Тоест, толкова години сме искали да питат за нашето 

мнение, а за първи път това се реализира, което не може да не се 

отчете,  за което аз лично благодаря в качеството си на заместник-

председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви  благодаря, 

колега Мусорлиева. Колеги, много ви моля, информирайте ЦИК.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всеки колеги имаше възможност да е 

там и мисля, че всички колеги познават Изборния кодекс, госпожо 

председател, а не само тези, които са били там. Току що говорихме с 

колеги,  че  нещата  вече  изглеждат  различно от  това,  което е  било 

вчера. Аз например нямам информация какво е и какво не е.

Действително Централната избирателна комисия участва във 

всички заседания на тази работна група заедно с представители на 

други  институции,  които  имат  отношение  към  изборния  процес. 

Мисля,  че  някои  предложения,  които  са  направени  в  анализа  на 

Централната  избирателна  комисия  и  представени  в  Народното 

събрание в края на 2014 г. са взети предвид. Точно кои от тях и колко 
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не мога да кажа. Например, мисля, че в нашия анализ беше посочено 

едно лице да бъде регистрирано в изборите само в едно качество. 

Това  е  възприето.  На  първото  заседание  на  работната  група 

направихме  предложение  за  промяна  в  чл.  97  за  секционните 

избирателни  комисии,  всички  проблеми,  които  имахме  с 

регистрацията  им  в  Бюрото  по  труда,  социалното  подпомагане  и 

проблемите, които имаха хората с тази регистрация, дерегистрация и 

подаване  на  заявления,  получаването  на  възнаграждения  като 

членове  на  секционни  комисии  да  не  ги  лишава  от  парично 

обезщетение за безработица и социални помощи, да не се изисква 

подаване  на  последващи  декларации.  Това  беше  възприето  и  на 

второ гласуване се направи тази промяна в чл. 97.

Доста  допълнителни  ангажименти  ще  има  Централната 

избирателна  комисия.  Не  е  искано  наше  становище  дали  ще  се 

справим или няма да се справим, най-вероятно защото тук не опира 

до желание. След като ни бъде възложено, трябва да се справим.

Имаше  въпроси,  по  които  се  искаше  становище  на 

Централната избирателна комисия, най-вече има ли проблеми, няма 

ли проблеми.  Такъв въпрос, за който аз се сещам, беше във връзка с 

необходимостта  от  повторно  въвеждане  на  данните  при  местните 

избори.  Аз  изразих  личното  си  становище,  че  такова  повторно 

въвеждане е имало винаги преди и е необходимо да има такова, за да 

може при допуснати грешки Централната  избирателна комисия да 

има механизъм да ги коригира. Защото сега и да го правим, то няма 

никакви  последици.  Но  в  крайна  сметка  това  предложение,  което 

беше  между  първо  и  второ  гласуване  от  група  народни 

представители, не беше подкрепено.

Аз ще помоля и останалите колеги да ми помогнат с някои 

неща. Всъщност не мисля да разказвам в момента всичко, което е 

прието, защото докладът след второто гласуване е публикуван вече 

на интернет страницата на Народното събрание, мисля до чл. 242, но 
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какво  ще  влезе  в  пленарната  зала  не  мога  да  кажа.  Например, 

предложението, което на първото заседание на работната група като 

че ли беше възприето, поне аз останах с такова впечатление, беше да 

се направи изменение на чл. 496 по отношение на административно-

наказателната  дейност  предвид  тази  статистика,  която  имаме,  че 

областните управители не налагат глобите, предвидени в Изборния 

кодекс и предвид предложението,  което фигурира в нашия анализ 

Централната  избирателна  комисия  да  издава  наказателните 

постановления. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  да  допълня.  Ние  на  работната 

група предложихме и двата варианта на чл. 496, които са обсъждани 

в ЦИК. Единият вариант е процедурата да върви по ЗАН, както е и 

досега,  само  че  актовете  за  установяване  на  административни 

нарушения  да  бъдат  издавани  примерно  от  членове  на  ЦИК,  а 

наказателното  постановление  от  съответните  комисии.  Това  беше 

първото предложение, което направихме в работната група, то обаче 

не  се  възприе  дотолкова,  доколкото  самите  присъстващи  на 

работната група казаха ама защо трябва да се издават наказателни 

постановления  и  актове,  при  положение  че  вие  така  или  иначе 

вземате  решения  да  установявате  нарушения,  не  е  ли  по-добре  с 

решение. Тогава им предложих втория вариант, който сме обсъждали 

при нас, който е под черта, да бъде с решение на ЦИК, примерно, 

като да бъде едно решение, с което да се установи нарушението и да 

има второ решение, с което да се налага глобата. Това разрешение на 

въпроса беше възприето и припознато от едни от депутатите, влезе в 

проекта  за  изменение  на  Изборния  кодекс,  но  вчера  не  беше 

подкрепено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

извинявайте,  че  се  включих  аз,  но  това  е  само с  цел  прецизност, 

защото  пък  сега  съм  прочела  детайлно  предходния  ни  анализ  на 

нещо друго. 
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Други  въпроси,  които  считате  за  важни  да  споделите  на 

заседанието на ЦИК във връзка с нашите препоръки?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Искам да отбележа, че независимо от това 

кои неща са приети, кои не са неприети, има много нови неща, които 

са  залегнали  да  бъдат  разглеждани,  в  Правната  комисия 

нееднократно казаха, че вече се вижда, че Централната избирателна 

комисия работи, че се справя, провела е успешно няколко избора и 

успява  да  се  справя  със  ситуациите  при  изборите.  Това  беше 

становище на отделни депутати, които участваха в комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев.

Колеги,  аз  благодаря  и  се  радвам  за  високата  оценка  от 

народни  представители  за  работата  на  Централната  избирателна 

комисия,  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  напълно 

заслужава  такава  оценка,  а  това  и  допълнителни  ни  мотивира 

независимо от допълнителните ангажименти, които евентуално биха 

ни възложили, ние да ги изпълним.

И тук лично благодаря  на  представителите  на  Централната 

избирателна комисия в работата на тази група и на тази комисия. 

Убедена съм, че всички вие сте показали високия професионализъм, 

на който Централната избирателна комисия е способна да работи.

Колеги,  считам,  че  с  това  можем  да  закрием  днешното 

заседание.

Свиквам следващото  редовно заседание  следващия  вторник 

от 10,30 ч., като разбира се оставам уговорката, че е възможно да се 

проведе и извънредно заседание. Колеги, обръщам внимание, че утре 

и вдругиден очаквам работните групи по анализа да го прегледат и 

свиквам работно заседание следващия понеделник в 10,30 часа. 

(Закрито в 18,30 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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