
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 343

На 28  април  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  по  укази  на  президента  на  Република 

България.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Проект на решение относно предложение до президента 

на Република България за насрочване на нови избори за общински 

съветници в община Балчик и за насрочване на частичен избор за 

кмет на кметство – Градево, община Симитли, област Благоевград.

Докладва: Румяна Сидерова

Йорданка Ганчева

3. Проекти на решения относно допускане/регистрация на 

партии за частичните избори на 5 юни 2016 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

Росица Матева

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

Камено и ОИК – Крумовград.

Докладват: Румен Цачев

Йорданка Ганчева

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Росица Матева, 
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Емануил Христов

Ивайло Ивков

Мария Бойкинова

Йорданка Ганчева

6.  Доклади по жалби. 

Докладва: Росица Матева

7. Доклад по изпълнителен лист. 

Докладва: Мария Бойкинова 

8.  Доклад по писмо от "Информационно обслужване" АД 

за издаване на удостоверение.

Докладва: Емануил Христов

9. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Докладват:Йорданка Ганчева,

Ерхан Чаушев,

Емануил  Христов,  Ивайло 

Ивков, 

Йорданка Ганчева,

Мария Бойкинова 

10. Доклади по писма. 

Докладват:Севинч Солакова,

Йорданка Ганчева,

Метин Сюлейман,

Иванка Грозева,

Емануил Христов,

Владимир Пенев,

Ивайло Ивков, Росица Матева,

Румен Цачев

11. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладват:  Метин  Сюлейман,  Ивайло  

Ивков 

12. Разни. 
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ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:.  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Камелия Нейкова.

Заседанието  бе  открито  в  14,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 28 април 2016 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:

1. Доклад  по  укази  на  президента  на  Република 

България.

Аз съм докладчик.

2. Проект на решение относно предложение до президента 

на Република България за насрочване на нови избори за общински 

съветници в община Балчик.

Докладчик е госпожа Сидерова.

3. Проекти на решения относно допускане/регистрация на 

партии за частичните избори на 5 юни 2016 г.

Докладчици са колегите Ганчева и Матева.

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

Камено.

Докладчик е колегата Цачев.

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладчици са съответно Матева, Христов, Ивков, Бойкинова.
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6. Доклади по жалби.

Докладчик е колегата Матева.

7. Доклад по изпълнителен лист.

Докладчик е колегата Бойкинова.

8. Доклад по писмо от „Информационно обслужване“ АД 

за издаване на удостоверение.

Докладчик е колегата Христов.

9. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Докладчици  са  колегите:  Ганчева,  Чаушев,  Христов,  Ивков, 

Грозева, Бойкинова.

10.  Доклади по постановления на прокуратури.

Докладчици са колегите Сюлейман и Ивков.

Колеги, ако не стигнем до тях, може би те ще отпаднат.

11. Доклади по писма.

Докладчици  са  колегите  Солакова,  Ганчева,  Сюлейман, 

Грозева, Христов и Пенев

Затова правя и тук предложение, колеги, т.  10 и т. 11 да си 

разменят местата.

12. Разни.

Имате ли предложения за изменения и допълнения към така 

предложения дневен ред?

Първа е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, моля 

в  дневния  ред  да  бъде  включена  точка  „промяна  в  състава  на 

Общинска избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  госпожо 

Ганчева, към т. 4 след докладчик колегата Цачев.

Следващият беше колегата Томов. Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, бих искал да предложа да включим една точка в 

дневния ред, в която да обсъдим и евентуално, ако комисията реши, 

да  вземем отношение  по  зачестилите  публикации на  политици,  в 

които  се  съдържат  обвинения,  че  ЦИК  умишлено  и  директно  е 
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повлияла на активността на последния проведен референдум. Такива 

изказвания  имаше масово.  Ще цитирам само едно  –  на  господин 

Валери Симеонов, който казва следното: „Защото знаете ли каква е 

тъжната истина от предния референдум за президента, защото той 

събра  1,7  млн.  души?  Знаете  ли?  Защото  на  обяд  се  обадиха  от 

Централната  избирателна  комисия  и  разпоредиха  на  секционните 

избирателни комисии да дават по две бюлетини на всеки избирател, 

който е  влязъл в секцията и от обяд активността на референдума 

изведнъж скочи.“

Тази теза, че Централната избирателна комисия умишлено или 

по  нечие  нареждане  е  повлияла  на  активността  на  референдума, 

може да се осланя единствено на нашето съобщение, прието по обяд, 

заради  зачестилите  сигнали за  нарушения по секционни комисии, 

които  бяха  в  двете  посоки,  доколкото  си  спомням,  свързани  с 

повторното гласуване в тъмна стаичка – няма да  навлизам сега  в 

подробности.   Ще  изложа  гледната  си  точка,  ако  приемете,  че  е 

уместно да обсъдим този въпрос. Мисля, че ако Комисията мълчи, се 

наслагва в публичното пространство впечатление за нещо, което не 

съвпада  с  нещо,  което се  отразява  неблагоприятно  на  имиджа на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Предлагам  да  го  обсъдим  и  да  го 

включим в дневния ред. Сега се говори от влиятелни политици, не 

просто от жълти медии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  обратно 

становище?

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Като говорим за обратно становище, 

предлагам този въпрос да се обсъди на работно заседание и едва 

след това да се включва в дневния ред на Комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.
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Колеги, чухме предложението на господин Томов, но постъпи 

и  второ  предложение  –  неговото  предложение  да  бъде  обсъдено 

първо на работно заседание и след това на заседание на Комисията.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм съгласен и с такава процедура и, 

ако искате, ще оттегля предложението си за включване на точка в 

дневния ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам,  че  оттегляте 

предложението си, господин Томов.

Продължаваме  със  следващия  заявил  се  колега.  Това  беше 

колегата Матева.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да ме включите в точката „Доклади 

по писма“, госпожо председател.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, включвам Ви, госпожо 

Матева.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател!  Ако 

може,  в  точката  „Доклади  по  писма“  да  ме  включите,  госпожо 

председател.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, включих Ви, господин 

Цачев.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите с доклади в т. 5 и т. 11, която ще стане т. 10.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. „Искания за отваряне на запечатани помещения“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Има ли други предложения? Не виждам.
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Определям господин Сюлейман да брои.

Колеги, моля, гласувайте така предложения и допълнен дневен 

ред.

Гласували 14 членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Дневният ред се приема.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

моля да ми позволите да ви съобщя, че колегите Андреев и Нейкова 

отсъстват поради ползване на годишен отпуск, а колегите Чаушев и 

Мусорлиева ще закъснеят по обективни причини.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Доклад по укази на президента на Република България.

С  вх.  №  МИ-01-18  от  27.04.2016  г.  и  ЧМИ-01-13  от 

27.04.2016 г.  и.д.  директорът  на  Дирекция  „Канцелария“  на 

Администрацията на президента на Република България приложено 

ни  изпраща  преписи  от  Укази  №№  115  до  117  включително  от 

26.04.2016 г., с които, колеги, президентът насрочва, както следва:

- С Указ № 116 – нов избор за кмет на кметство Дяково, 

община Дупница, област Кюстендил, на 2 октомври 2016 г.

- С  Указ  № 117  –  нов  избор  за  общински съветници  в 

община Ружинци, област Видин, на 2 октомври 2016 г.

- С  Указ  № 115  –  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Загорско,  община  Момчилград,  област  Кърджали,  на  2  октомври 

2016 г.

Колеги, това е за сведение.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
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2. Проект  на  решение  относно  предложение  до 

президента  на  Република  България  за  насрочване  на  нови 

избори за общински съветници в община Балчик.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-635 

от 25.04.2016 г.  пристигнаха по електронната поща,  а с вчерашна 

дата  пристигнаха  и  по  пощата,  документи  от  Общинската 

избирателна комисия – Балчик, че следва да уведомим президента за 

насрочване на нов избор за общински съветници в Общинския съвет 

на община Балчик.

Към това уведомление е приложено тяхно Решение № 332, с 

което  ни  уведомяват,  че  с  Решение  №  4579  от  18.04.2016  г. 

Върховният административен съд е оставил в сила Решение № 163 

от  27.11.2015  г.  на  Добричкия  Административен  съд,  с  което  е 

обявен  за  недействителен  резултатът  от  изборите  за  общински 

съветници в община Балчик, произведени на 25 октомври 2015 г. и 

обявени с Решение № 276 от 27 октомври 2015 г. на ОИК – Балчик.

Приложени са също още протоколът от заседанието, на което е 

взето Решение № 332 на ОИК – Балчик, заверени от съда копия от 

Решение  №  163  по  административно  дело  №  631  от  2015  г.  на 

Добричкия  Административен  съд,  както  и  Решение  №  4579  от 

18.04.2016 г. на ВАС – ІV отделение по адм. дело № 14158/2015 г.

Това са необходимите книжа за насрочване на нов избор за 

общински съветници, поради което в папка с моите инициали съм ви 

подготвила проект за решение с № 3204. Моля да го видите:

„Централната избирателна комисия предлага на президента на 

Република България да насрочи нови избори за общински съветници 

в община Балчик, област Добрич.“

Мотивите са всъщност това, което аз докладвах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, има ли коментари? 

Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Имам  чисто  редакционно  предложение. 

Казваме, че ОИК с писмо е изпратила на Централната избирателна 

комисия – първия абзац – свое решение, с което уведомява ЦИК…“ 

С решението си уведомява ЦИК! Нещо не се връзва. А във втория 

абзац говорим, че към уведомлението са приложени… 

Или  към  уведомлението,  или  към  писмото,  но  може  би 

съобразно  документите,  които  са  получени  в  Централната 

избирателна  комисия,  трябва  просто  да  се  прецизира  текстът  в 

началото.  Тъй  като  документите  в  момента  са  при  Вас,  госпожо 

Сидерова, и няма как в момента да дам конкретно предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  колегата  Цачев  държи,  вместо 

„уведомлението“ ще напишем „към писмото са приложени“, което е 

все  едно  и  също,  защото  писмото  играе  ролята  на  уведомление. 

Няма никакво значение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прие се това редакционно 

предложение.

Колеги, има ли други коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение ведно с корекцията, направена в зала.

Моля, гласувайте.

Гласували 14 членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3213 – МИ.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Ганчева. 

Заповядайте.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папката с  моите инициали се намира проект на решение № 3205, 

който е относно предложение до президента на Република България 

за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  –  Градево, 

община Симитли, област Благоевград.

Колеги,  по  тази  преписка,  в  резултат  на  която  съм  ви 

предложила  проект  на  решение,  припомням  само  на  вашето 

внимание,  преди  да  гласуваме,  че  първият  документ,  който 

пристигна,  беше с  вх.  № ЧМИ-19-2 от  04.04.2016 г.  Тогава  беше 

разпределен  на  мой  доклад  и  бе  докладван  от  колегата  Матева 

поради  мой  ангажимент,  като  не  беше  спазена  процедурата  по 

чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и 

бяха  дадени  по  телефона  указания  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Симитли,  защото  те  бяха  взели  Решение  №  1  от 

31.03.2016 г., с което бяха насрочили частичните избори за кмет на 

кметство Градево.

Сега с вх. № към този, само че от 26.04.2016 г., приложено са 

ни  изпратили  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Симитли, 

Решение № 3, с което са взели решение да уведомят Централната 

избирателна  комисия,  че  са  прекратени  пълномощията  на  лицето 

Валентин Борисов Иванов, кмет на кметство Градево, Решение № 2, 

с  което  са  прекратили  пълномощията  на  лицето,  съответно 

приложена  е  молба  от  лицето,  с  която  се  подава  оставката. 

Приложено  е  писмо  от  председателя  на  Общинския  съвет  – 

Симитли, до председателя на Общинската избирателна комисия.

Колеги, за коректност на доклада докладвам, че в преписката 

се  съдържа  и  уведомление,  което  един  път  е  от  Димитрина 

Миленкова  –  председател  на  ОИК  –  Симитли,  датирано  с  дата 

23.03.2016 г., и с вх. № на община Симитли. Това е относно това, че 

може да си направи възраженията. 

Същевременно  са  ни  изпратили  и  копие  и  на  същото 

уведомление  от  Димитрина  Миленкова,  председател  на  ОИК  - 

Симитли,  само  че  този  път  е  от  секретаря  на  Общинската 
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избирателна комисия – Симитли, отново до кмета за възможността 

му  да  подаде  възражения  в  тридневния  срок,  като  документът  е 

датиран – може би става въпрос за техническа грешка,  но той не 

влияе върху процедурата, че имаме вече завършена процедура – от 

07.07.2016  г.  Има  отбелязване,  че  господин  Валентин  Иванов  е 

получил ръчно уведомлението на 07.04.2016 г.

Това е само за коректност на доклада.

Предлагам ви да гласуваме проекта на решение, като по мое 

мнение  като  докладчик  следва  да  бъде  описано,  че  сме  дали 

указания  и  затова  и  в  проекта  на  решение  съм  включила  всички 

документи,  които  са  депозирани  в  Централната  избирателна 

комисия.

Но  ви  предлагам,  тъй  като  вече  към  настоящия  момент  е 

спазена процедурата, да гласуваме решение, в което да предложим 

на президента  насрочване  на  частичен  избор  в  кметство  Градево, 

община Симитли, област Благоевград.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения ни проект за решение.

Гласували 13 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3214-МИ.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  току-що 

приетите  две  решения  с  писма  със  стандартен  образец  ведно  с 

прилежащите документи до президента на Република България.

Моля, гласувайте.
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Гласували 13 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:

3. Проекти на решения относно допускане/регистрация 

на партии за частичните избори на 05.06.2016 г.

Първи  докладчик  е  госпожа  Ганчева.  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

заявление за участие в частичен  избор за  кмет на регистрирана в 

Централната избирателна комисия партия по наш образец № 41-МИ, 

от Партия Движение за права и свободи, като тя е заявила участие в 

насрочените  частични  избори  на  05.06.2016  г.  в  следните  места: 

Срединка,  община Кърджали, Калеица,  община Троян, Невестино, 

община Кърджали,  Токачка,  община Крумовград,  Горско Дюлево, 

община Момчилград и Ауста, община Момчилград.

Към  заявлението  са  приложени  изискуемите  документи, 

описани в предложения от мен проект на решение и ви предлагам да 

допуснем  Партия  Движение  за  права  и  свободи  за  участие  в 

частични избори за местата, които изброих в доклада си.

Пропуснах  в  доклада  да  кажа,  че  заявлението  е  заведено  в 

нашия регистър под № 5 от днешна дата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3215-МИ.

Продължаваме  със  следващ  доклад  по  тази  точка. 

Продължете, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение № 3206 във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Той  е  в  резултат  на  депозирано  заявление  за  участие  в  частичен 

избор за кмет на кметства Срединка,  община Кърджали, Калеица, 

община  Троян,  Невестино,  община  Кърджали,  Токачка,  община 

Крумовград, Горско Дюлево, община Момчилград и Ауста, община 

Момчилград,  депозирано  от  Политическа  партия  ГЕРБ  под  №  6, 

заведено в регистъра ни от днешна дата.

Към заявлението са приложени изискуемите документи и ви 

предлагам да допуснем ПП ГЕРБ за участие в частичните избори за 

кмет на кметства в местата, които ви изброих по-назад в доклада си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов);  

против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3216-МИ.

Продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте, госпожо 

Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се 

намира проект за решение за допускане на Политическа партия АБВ 

–  Алтернатива  за  българско  възраждане,  за  участие  в  частичните 

избори за кметове на кметства, които са насрочени за 05.06.2016 г.

Постъпило е заявление от ПП АБВ, подписано от председателя 

и  представляващ  партията  Георги  Първанов  чрез  пълномощника 

Веселка  Вачева,  заведено  под  №  4  в  регистъра  на  партиите  за 

участие в частичните избори за кмет на кметства Калеица, община 

Троян, кметство Срединка, община Кърджали, кметство Невестино, 

община Кърджали, кметство Токачка, община Крумовград, кметство 

Горско  Дюлево,  община  Момчилград  и  кметство  Ауста,  община 

Момчилград, насрочени за 05.06.2016 г.

В заявлението е посочено как да се изписва наименованието на 

партията  в  бюлетините.  Към  заявлението  са  приложени  всички 

необходими документи.  Записано е,  че  партията  е  регистрирана в 

ЦИК за участие в общите избори за общински съветници и кметове 

със  съответното  решение.  Налице  на  изискванията  на  чл.  463  и 

чл. 464 от Изборния кодекс, поради което ви предлагам да вземем 

решение да  допуснем Политическа партия АБВ – Алтернатива за 

българско  възраждане,  за  участие  в  частичните  избори,  както  ги 

изброих. Посочено е в диспозитива наименованието на партията за 

отпечатване върху бюлетината.

Предлагам ви да вземем това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Цанева и Цветозар Томов); против – няма.
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Решението се приема.

Решението има № 3217-МИ.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:

4. Проекти на решения относно промяна в състава на 

ОИК – Камено и ОИК – Крумовград.

Първи  докладчик  е  колегата  Цачев.  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-22-31 от 27.04.2016 г.  Това 

е  заявление  от  председателя  на  ОИК  –  Камено,  с  което  заявява 

желанието  си  да  бъде  освободен  от  длъжността  председател  на 

Общинската избирателна комисия. Към заявлението не е приложено 

предложение  и  другите  документи  за  попълване  състава  на 

комисията,  поради  което  след  разговор  с  партията,  предложила 

председателя  на  комисията,  се  уточнихме  и  може би,  ако  не  е  в 

рамките  на  днешния  ден,  за  следващото  заседание  ще  имаме 

предложение,  декларация  и  диплома  за  завършено  висше 

образование  на  другото  лице,  което  ще  бъде  предложено  за 

председател.

Предвид гореизложеното докладвам този входящ номер сега 

за сведение и предлагам с едно решение допълнително да направим 

и замяната в тази комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев. 

Колеги, има ли възражения? Не виждам.

Продължаваме със  следващ докладчик по тази точка:

Колегата Ганчева ще докладва промени в състава на ОИК – 

Крумовград. Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

предложение от госпожа Караянчева, упълномощен представител на 

ПП  ГЕРБ  за  област  Кърджали,  за  подмяна  в  състава  на  ОИК  – 
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Крумовград, област Кърджали, като на мястото на Ренета Славчева 

Хубенова, член на комисията, предлагат да бъде назначено лицето 

Славчо Младенов Филипов като член на ОИК – Крумовград, като 

съответно  към  предложението,  което  е  с  вх.  №  МИ-10-34  от 

28.04.2016 г. е приложена декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, 

ал.  1 и чл.  66 от Изборния кодекс от Славчо Младенов Филипов, 

приложение на дипломата, заявление от Ренета Славчева Хубенова, 

която моли да бъде освободена като член на ОИК – Крумовград, 

поради  излизане  в  майчинство,  тоест,  лични  причини.  Има  също 

така пълномощни.

Предлагам ви проект на решение, който се намира в папка с 

моите инициали и е под № 3210, като има техническа грешка, която 

ще бъде коригирана.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3218-МИ/НР.

Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред:

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Първи  докладчик  по  точка  пета  с  искане  за  отваряне  на 

запечатано  помещение  е  госпожа  Росица  Матева.  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-

06-371 от 26.04.2016 г.,  което е получено по електронната поща в 

Централната избирателна комисия. С него са изпратени и документи 
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от  Общинската  избирателна  комисия  –  Русе,  с  които  се 

удостоверява,  че  в  изпълнение  на  Решение  №  2662  и  съгласно 

посочена заповед на кмета на община Русе, е отворено запечатано 

помещение  по  разпореждане  на  съдебни  органи,  а  именно 

Административен съд – Русе, и съгласно писмо от съда е извършено 

отваряне  на  помещението.  Съставени  са  протоколите.  Копие  от 

заповедта също се изпраща.

Така че ви го докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева. 

Продължаваме  със  следващи  докладчици  по  точка  пета. 

Господин Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  във вътрешна мрежа в папка с моите инициали има един 

проект за решение за отваряне на запечатано помещение в община 

Тервел,  област Добрич,  където се съхраняват  изборните книжа от 

произведените местни избори през 2011 г. и изборите за президент и 

вицепрезидент също през 2011 г.

Проектът  за  решение  е  стандартен,  тъй  като  преди  една 

седмица пак от област Добрич, само че Добричка община, имаше 

подобно искане.  Искането е  направено във връзка  с  предаване на 

отдел „Държавен архив“ в гр. Добрич на документите и книжата от 

местните избори през 2011 г.

В проекта за решение съм описал ситуациите, при които могат 

да  се  отварят  помещенията  и  при  какви  условия.  В  случая 

специално,  тъй  като  става  въпрос  за  помещения,  където  се 

съхраняват само документи от местните избори 2011 г. и изборите за 

президент  и  вицепрезидент  през  същата  година,  съм  описал,  че 

документите за президент и вицепрезидент следва да се съхраняват 

съгласно наше Решение № 2662.

Също  така  съм  описал  и  какво  следва  да  се  извърши  след 

осъществяване на експертизата и предаване на документите – че е 

необходимо да бъде уведомена и Централната избирателна комисия, 
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че трябва да бъдат съставени протоколи по т. 31 от наше Решение 

№ 2662.

Предлагам да приемем предложения от мен проект за отваряне 

на помещението, за да си свършат работата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов);  

против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3219-ПВР/МИ.

Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Господин  Ивков, 

заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  с  писмо  с  вх.  № МИ-15-606  от 

26.04.2016 г. от ОИК – Хисар, област Пловдив, са обективирани две 

искания  –  за  отваряне  на  помещение  и  за  изплащане  на 

възнаграждение.  Не  съм  наясно  с  нашия  правилник,  но  ще  ги 

докладвам не в двете точки, а в едната, ако позволите.

Вижте писмо относно отварянето на помещение и отделно от 

това все пак предлагам да се изплати възнаграждение, тъй като им е 

поискано  заверено  копие  от  една  декларация  от  Районното 

управление и те казват: „За целта трябва да отворим помещението, а 

отделно от това  се  събрахме,  за  да  решим, че  трябва  да  отворим 

помещението и да им дадем заповедта“.

Аз ви предлагам да не им разрешаваме, а да им укажем, което 

също да стане със стандартно писмо, че не е необходимо изрично 

разрешение на ЦИК в този случай за отваряне на помещението, а, от 
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друга  страна,  да  изплатим  възнаграждение  заради  това,  че  са  се 

събрали и са решили тези важни въпроси. Възнаграждението е за 

заместник-председател, секретар и седем члена.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви,  господин 

Ивков. 

Господин  Ивков  докладва  двете  преписки  заедно  с  цел 

процесуална  икономия.  Колеги,  имате  ли  коментар  по  двете 

предложения? Не виждам.

Подлагам  ан  блок  на  гласуване  постъпилите  две 

предложения –  писмо  със  стандартен  текст,  че  не  е  необходимо 

разрешение  за  отваряне  на  помещението  и  второто  писмо  –  във 

връзка с изплащане на възнаграждение.

Моля, гласувайте двете предложения.

Гласували 16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова и Цветозар Томов);  против – 1 (Таня 

Цанева).

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Ивков, да продължите с докладите си.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  предлагам  на  вашето  внимание 

писмо  с  вх.  №  МИ-06-368  от  26.04.2016  г.  Предлагам  ви  го  за 

сведение.

Община Карлово ни уведомява, че във връзка с разпореждане 

на  ІV  Районно  управление  на  МВР  –  Пловдив,  и  еди-кой  си 

Комисията  по чл.  445,  ал.  7,  определена със  заповед на  кмета  на 

община Карлово е отворила помещение и прилагат писмото на МВР 

и съответния протокол.

Докладвам го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,  господин 

Ивков, със следващия Ви доклад.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с писмо с вх. № МИ-06.369 

от  община  Пловдив,  район  „Южен“.  Приложено  ни  изпращат 

протокол за отваряне на помещение, определено за съхранение на 

изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и 

кметове и националния референдум, произведени на 25.10.2015 г. и 

на 01.11.2015 г.

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-376 от община Пловдив, 

район  „Централен“.  Заместник-кметът  на  АПИГРК  на  район 

„Централен“ Деница Чингарова ни изпраща за сведение на ЦИК във 

връзка с Решение № 2662 в частта му по т. 31 копие от заповедта на 

кмета за определяне на длъжностните лица, копие от протоколите за 

отваряне и затваряне на помещенията по т. 1 и документите, които 

се извеждат, съответно прибират в торбите/пликовете и имената на 

длъжностните  лица,  копие  от  писмата  на  органи и  институции,  с 

които се иска отваряне на помещенията за съхранение на изборните 

книжа.

Всичко това е по преписката и го докладвам за сведение на 

Централната избирателна комисия.

Продължавам с писмо с вх. № МИ-06-378 от 28.04.2016 г. от 

Район „Тракия“, община Пловдив, с което писмо кметът господин 

Димитров  ни  уведомява,  че  в  изпълнение  на  т.  31  от  Решение 

№ 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. във връзка с отваряне на помещение 

в район „Тракия“, определено за съхранение на торбите  ни прилагат 

копие от заповед № еди-коя си на кмета на общината и копие от 

протоколите за отваряне на помещението – седем броя. 

Това го докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Бойкинова. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,   с  вх.  №  ЕП-00-1  от 

28.04.2016  г.  е  постъпило  писмо  от  Комисията  за  защита  от 



21

дискриминация във връзка с преписка № 342/2014 г., образувана по 

жалбата на госпожа Балабанова.

Аз ви докладвах в миналото заседание подобно писмо, но то 

беше във връзка със същата преписка, но с искания за представяне 

на секционни протоколи от гласували лица в изборите за членове на 

Европейския парламент.

Писмото е идентично, с което искат за други лица във връзка 

със  същата  преписка.  Затова  ви  съобщавам  предисторията  –  че  е 

идентично. И както и миналия път, и сега съм подготвила проект за 

решение за отваряне на запечатаното помещение в община Пловдив, 

за предоставяне на исканата информация на Комисията за защита от 

дискриминация с придружително писмо господин Иван Тотев, тъй 

като  искането  за  разрешаване  отварянето  на  помещението  не 

изхожда от него.

Това е идентично, както миналия път постъпихме по искането 

на КЗД.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3220-ЕП.

Заповядайте, госпожо Бойкинова, да продължите доклада си.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

писмо с вх. № МИ-06-377 от 28.04.2016 г. от кмета на община Нова 

Загора, с което ни прилагат протокол от комисията за отваряне на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали и 

приемо-предавателен  протокол.  То  е  във  връзка  с  предаване  на 
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изборни  книжа  и  материали  на  чувалите  с  бюлетините  в 

Административен  съд  –  Сливен.  Има  приложен  и  протокол  от 

община  Нова  Загора  и  между  председателя  на  Административен 

съд – гр. Сливен.

С  писмо  с  вх.  №  МИ-14-100  от  28.04.2016  г.  от  Община 

Чирпан, която е отворила помещението по искане на разследващите 

органи  за  предоставяне  на  информация  за  лице,  за  което  е 

образувана преписка във връзка с престъпление по чл. 168 от НК, са 

приложили  заповедта и протокола. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  с  писмо  с 

вх. № МИ-14-99  от  28.04.2016  г.  кметът  на  община  Хисаря  ни  е 

отправил искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за 

президент и вицепрезидент, от изборите за Европейския парламент и 

Народно събрание през 2014 г. и от местните избори и националния 

референдум  през  2015  г.,  както  и  от  първи  и  втори  тур  на 

произведения  нов  избор  на  13  март   за  кмет  на  кметство  Ново 

Железаре.

Искането  за  отваряне  на  помещението  е  във  връзка  с 

постъпило писмо от РУ на МВР – Хисаря с искане за издаване на 

копия на  определени изборни книжа,  между които е  избирателни 

списъци от изброени секции и други, както и във връзка с прибиране 

на  избирателните  списъци  от  произведения  нов  избор  след 

проверката им от ГД  ГРАО.

Аз считам, че във всичките тези случаи не се налага решение, а 

следва  при  спазване  на  Решение  №  2662  да  бъде  отворено 

помещението.  В  т.  31  и  т.  32  е  описана  процедурата,  като  за 

приемането  на  избирателните  списъци  изрично  трябва  да  бъде 
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уведомена и да присъства Общинската избирателна комисия. Знаете, 

това  изрично  е  записано  в  наше  Решение  №  2662,  тъй  като 

Общинската избирателна комисия е предала списъка на ГД  ГРАО и 

тя трябва да се увери, че той се прибира.

Аз така предлагам  - с писмо да им отговорим. Проектът му се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте,  госпожо Сидерова,  за  следващия Ви доклад по 

тази точка.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, писмо с вх. № МИ-06-374 от 

27.04.2016 г. кметът на община Ботевград ни изпраща заповедите, с 

които е  назначил  комисия  по реда  на  т.  21  от  Решение  № 2662-

МИ/НР  и  протокола  за  отварянето  на  помещението  с  изборните 

книжа и материали.

Докладвам го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Следващият  докладчик  е  господин  Баханов.  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  МИ-06-372  от 

27.04.2016 г.,  което ни е  изпратено,  подписано и подпечатано,  от 

кмета на община Якоруда – господин Нуредин Кафелов, с което ни 

уведомява,  че  във  връзка  с  наше  Решение  №  3136-ПВР/МИ  от 
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17.03.2016 г. относно отваряне на запечатано помещение, находящо 

се в сградата  на община Якоруда,  в  което се съхраняват  изборни 

книжа  и  материали   от  произведените  избори  за  общински 

съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.,  приложено ни 

изпраща  заповед  №  60  от  13.04.2016  г.  на  кмета  и  протокол  за 

дейността на комисията. И двете са заверени „вярно с оригинала“ и 

както  заповедта  №  60  от  13.04.2016  г.,  така  и  протоколът  от 

22.04.2016 г. за дейността, която е извършила комисията по отваряне 

на това помещение, го докладвам за сведение, госпожо председател.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  е 

господин Пенев. Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ МИ-15-631  от  21.04.2016  г.  Писмото  е  качено  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали и ще ви помоля да се запознаете с 

него. Аз на днешното заседание го докладвам само за запознаване. 

Писмото е от председателя на Общинската избирателна комисия в 

Пловдив. В него се поставя въпрос дали във всеки случай, в който се 

отварят запечатани помещения и се извършва развързване на торби 

или разпечатване на пликове, следва да присъстват членове на ОИК.

Това  е  във  връзка  с  явно  възникнали  колебания  при 

тълкуването на т.  30 и т.  31 от наше Решение № 2662-МИ/НР от 

18.10.2015 г.

По  мой  спомен  ние  няколко  пъти  сме  дискутирали  и 

дебатирали  този  въпрос,  а  също  така  е  имало  доклади  от  други 

колеги  със  запитвания  от  други  общински  избирателни  комисии. 

Докладвам писмото за запознаване, като би следвало да преценим. 

На мен ми се струва, че може би не е удачно да отговаряме само на 

това писмо, а следва ли да отговаряме до всички ОИК или пък да 

вземем някакво принципно решение, с което, ако смятаме, че има 

неяснота  в  Решение  №  2662,  да  изчистим  този  въпрос  така,  че 

всички общински избирателни комисии да имат еднаква практика.

Моля за предложения.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев. 

Колеги, моля ви, запознайте се и при следващото заседание и 

преди това работно ще обсъдим този въпрос.

Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред:

6. Доклади по жалби.

Заповядайте, госпожо Матева, за доклад.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали е качена жалба, постъпила с вх. № МИ-22-

30  от  26.04.2016  г.  от  Йордан  Арсениев  Димитров,  жител  на 

с. Попица, област Враца, с която господинът ни сигнализира, че при 

произведените  избори,  за  които  при  внимателен  прочит  се 

установява,  че  става  дума  за  произведените  общи  избори  на  25 

октомври, та според него има извършени нарушения, включително 

купуване  на  гласове,  включително  нарушение  на  Закона  за 

гражданската  регистрация  и  твърди,  че  са  регистрирани  твърде 

много хора от госпожата, която е избрана за кмет.

Цитира  се,  че  в  момента  има  висящо  дело  пред  Върховен 

касационен  съд.  За  пълнота  на  доклада  ще  кажа,  че  номерът  на 

делото,  което  е  цитирано,  е  номерът  на  Административен  съд  – 

Враца,  с  което  решение  е  потвърдено  Решение  №  217  на 

Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, с което е обявена 

за избрана Недялка Велчева за кмет на с. Попица.

От 13.04.2016 г. има решение на Върховния административен 

съд  №  4377,  с  което  е  оставено  в  сила  решението  на 

Административен съд – Враца, респективно решението на Общинска 

избирателна комисия – Бяла Слатина.

Така  че  изборът  на  госпожата  за  кмет  на  с.  Попица  е 

потвърден и оттук нататък ние трябва да преценим дали следва да 

предприемем някакви действия по тази жалба или да я оставим за 

сведение.
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Колеги, моето предложение е да остане за сведение, тъй като 

по сега действащите норми на Закона за гражданската регистрация 

проверката  на  регистрираните  граждани  преди  изборите  е 

извършена. Дали е законосъобразно или не, ние в момента не можем 

да кажем, не сме и орган, който следва да направи това. Всъщност 

ние  в  момента  не  можем  да  препратим  тази  жалба  на  кмета  на 

общината, тъй като няма процедура, по която да се извърши нова 

проверка.

Предлагам ви да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева. 

Колеги, има ли противни становища?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  като  цяло  споделям  становището  на 

докладчика не,  защото не сме орган,  който да се занимава с този 

въпрос. Ние в крайна сметка трябва да се занимаваме с този въпрос, 

тъй като е най-сериозен по принцип.

Но  считам,  че  в  това  писмо,  така  представено,  няма 

действително достатъчни данни за това, че са настъпили нарушения 

от типа на купуване на гласове в изборния ден и поради това съм 

съгласен да го оставим за сведение.

В мотивите имаме леки разминавания с докладчика.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбрах  Ви,  господин 

Ивков. Благодаря Ви.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Да  изгладя  „леките  разминавания“.  Не 

смятам, че имаме такива, тъй като аз казах, че не сме орган, който да 

извършва в момента проверка на проверката, която би трябвало да е 

извършил  кметът  на  общината  с  назначена  от  него  комисия  на 

адресните  регистрации  преди  общите  избори,  проведени  на  25 

октомври  2015  г.   В  момента  не  можем  да  извършим  такава 

проверка, не е в нашата компетентност. Можем само да препратим 
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евентуално тази  жалба,  ако  преценим,  че  е  в  компетентността  на 

кмета на общината тепърва да се занимава с този въпрос.

Но, както се разбрахме, не сме в тази хипотеза.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.

Остава за сведение.

Продължаваме  със  следващата  –  точка седма –  от  дневния 

ред:

7. Доклад по изпълнителен лист.

Докладчик  е  колегата  Бойкинова.  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх. № МИ-22-29  от  26.04.2016  г.  със  заявление  от  Иван  Борисов 

Искренов  за  изплащане  на  присъдена  сума  по  административно 

дело № 527/2015 г. по описа на Административен съд – Перник. В 

заявлението  е  посочена  банковата  сметка,  по  която  да  бъдат 

преведени парите, както и оригинален изпълнителен лист, с който се 

осъжда  Общинска  избирателна  комисия  –  Трън,  да  заплати  на 

Политическа партия БСП – Трън, чрез представителя Иван Искренов 

направените съдебни разноски в размер на 1500 лв.

Предлагам  да  се  изпрати  на  администрацията  на 

Министерския съвет за предприемане на действия по изплащане на 

сумата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли противни становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  
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Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само за сведение да ви уведомя, че 

излезе определението по административно дело № 1080/2016 г.,  с 

което  жалбоподателят  Емил  Сталинов  Рангелов  обжалва  нашето 

принципно Решение № 1632 относно регистрация на кандидатските 

листи.  В жалбата  се  твърдеше нищожност  на  нашето решение.  С 

Определение  съдът  прекратява  производството  като  недопустима 

жалбата поради недоказан правен интерес от жалбоподателя. 

В  жалбата  се  реализираха  доводи  за  нищожност  на  нашето 

решение, защото то е от 31.08.2015 г. за регистрация. Лицето няма 

правен интерес, не защото не е кандидат, а напротив, защото той се е 

регистрирал като кандидат съгласно нашето решение и не само е 

регистриран, но е и обявен за общински съветник и впоследствие са 

му прекратени предсрочно пълномощията.

В  жалбата  се  реализираха  доводи,  че  ние  сме  дописали 

нормите на Изборния кодекс, като добавихме изискването не само 

да  не  изтърпява  наказание  „лишаване  от  свобода“,  но  и  да  не  е 

осъден за умишлено престъпления от общ характер.  Тоест,  в тази 

част се обжалваше нашето решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Както обикновено, и това 

решение  ще  бъде  публикувано  във  вътрешната  мрежа,  така  че 

всички колеги ще могат да се запознаят с него.

Колеги, продължаваме със следваща точка – точка осма – от 

дневния ред:

8. Доклад по писмо на "Информационно обслужване" АД 

за издаване на удостоверение.

Заповядайте, господин Христов, за доклад.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
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Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има 

един PDF-файл. Ще ви помоля да го отворите. Става въпрос за едно 

писмо  с  вх.  №  МИ-00-76,  което  изисква  от  нас  да  подпишем 

референция  на  "Информационно  обслужване"  АД,  както  се 

наричаше по-рано, сега се нарича „удостоверение“ за извършената 

работа  относно  компютърната  обработка  на  данните  за  местните 

избори през 2015 г. 

Това  удостоверение  им  е  необходимо  за  кандидатстване  по 

други поръчки. То е стандартно и ние сме го приемали и досега. Аз 

го прегледах, принципно всичко е вярно. Има само допусната една 

грешка на стр. 1 по средата в абзаца, където пише „като изпълнител 

по договора "Информационно обслужване" АД ……“-малко по- към 

края  пише  „дружеството  разработи  софтуер  за  компютърна 

обработка на данните от гласуването, съобразен с приетата от ЦИК 

методика за определяне на резултатите.“

Методиката  не  е  от  ЦИК.  Думите  „приетата  от  ЦИК“  да 

отпаднат и да остане „…с методиките за определяне на резултатите 

от гласуването.“

 Самите методики са част от Изборния кодекс. По-рано беше 

така,  но  може  би  са  заимствали  от  тогавашни  документи.  Ще 

коригираме това нещо. Останалото е вярно, правилно е написано.

Предлагам  да  упълномощим  председателя  и  секретаря  да 

подпишат  това  удостоверение  и  да  го  предоставим  на 

"Информационно обслужване" АД.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  с  това  преминаваме  към следващата  точка  –  точка 

девета – от дневния ред:

9. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Първи  докладчик  е  госпожо  Ганчева.  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

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

МИ-  15638  от  26.04.2016  г.  с  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  от  Общинска  избирателна  комисия  –  Аврен,  за 

проведено заседание на 22.04.2016 г. и са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и пет члена.

Преписката  е  окомплектована  съгласно  наше  решение  с 

протокол  за  взетите  решения  и  ви  предлагам  искането  да  бъде 

удовлетворено за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Няма.

Моля, режим на гласуване.

Гласували 13 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Следващият  докладчик  е  господин  Чаушев.  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-601 от 

16.04.206 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение от 

Общинска избирателна комисия – Кубрат, за проведено заседание на 
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28.03.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и осем члена. Заседанието е било във връзка с 

определяне  на  членове  на  Общинската  избирателна  комисия  за 

връщане  на  изборни  книжа  и  документи  от  съответните  съдебни 

дела в запечатаното помещение. 

На основание т. 1, буква „з“ от Решение № 2901 от 15.11.2015 

г. на ЦИК във връзка с Решение № 2662 от 18.10.2015 г. на ЦИК 

предлагам да им се изплати това възнаграждение.

Съответно  на  29.03.2016  г.  се  иска  изплащане  на 

възнаграждение за дежурство на председател, секретар и един член 

именно  във  връзка  със  съответното  прибиране  на  тези  изборни 

книжа и материали и съответното отваряне и запечатване на това 

помещение по нашия ред, както сме го определили.

Поради  това  аз  на  основание  т.  12,  буква  „е“  от 

Решение № 2901 на ЦИК във връзка  с  т.  30 на Решение № 2662-

МИ/НР предлагам да се изплати и това дежурство.

Иска  се  и  заплащане  на  възнаграждение  за  проведено 

заседание  на  01.04.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и осем членове, на което заседание 

съответно комисията е взела решение да ни уведоми за влязлото в 

сила решение на Административен съд – Разград,  за обявяване за 

действителен на избора на кмета на кметство Мъдрево, поради което 

аз ви предлагам на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс, 

както е съобразно текста, да им се заплати и това възнаграждение за 

това заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, с вх. № 15-627 от 21.04.2016 г. сме 

получили искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Смолян, 

за проведени заседания, както следва:

За  заседание  на  20.01.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, на което 

заседание са решили съответно във връзка с постъпили искания за 

прекратяване на правомощия на общински съветник и да задействат 

процедурата по чл. 30, ал. 6 със съответната възможност за писмено 

възражение.  Упълномощили  са  председателя  да  изготви  и 

организира това изпращане на това уведомление. 

Предлагам  за  това  заседание  на  основание  чл.  30,  ал.  6  от 

ЗМСМА да бъде изплатено съответното възнаграждение.

За  заседание  на  28.01.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, на което 

съответно са  прекратили правомощията на общинския съветник и 

съответно са обявили следващия от съответната кандидатска листа, 

поради което на основание чл. 458 от Изборния кодекс предлагам да 

им се изплати и това възнаграждение.

За   заседание  на  09.02.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, на което 

също са прекратили правомощия на общински съветник и съответно 

са  обявили  следващия,  поради  което  на  основание  чл.  458  от 

Изборния  кодекс  също  предлагам  да  им  се  изплати  и  това 

възнаграждение.

За  заседание  на  12.02.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, на което 

също са разгледали постъпило искане за прекратяване правомощия 

на общински съветник и са задействали процедурата по чл. 30, ал. 6 
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от ЗМСМА, поради което на основание на същия текст – чл. 30, ал. 6 

от ЗМСМА предлагам да им се изплати и това възнаграждение.

За  заседание  на  16.02.2016  г.,  на  което   са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, на което 

също са прекратили правомощия на общински съветник и съответно 

са  обявили  за  избран  следващия  от  кандидатската  листа,  поради 

което на основание чл. 458 от Изборния кодекс също предлагам да 

им се изплати и това възнаграждение.

За  заседание  на  19.04.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, на което 

също  са  прекратили  правомощия  на  друг  общински  съветник  и 

съответно са обявили следващия от съответната листа, поради което 

на основание чл. 458 от Изборния кодекс предлагам да им се изплати 

и това възнаграждение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

Гласували 15 членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  15-597  от 

15.04.2016  г.  сме  получили  искане  от  Общинска  избирателна 

комисия – Кърджали, за изплащане на възнаграждения за проведени 

дежурства.

Първото  дежурство  е  на  06.04.2016  г.  от  председател  и 

секретар, на което са комплектували материали по искане на РУ на 

МВР  във  връзка  с  проверка  по  №  1947  ЗМИ  на  въпросните 

разследващи органи, поради което на основание т. 12, буква „г“ от 
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Решение  №  2901  предлагам  да  им  се  изплати  съответното 

възнаграждение.

Второто дежурство е  на 13.04.2016 г.  от председател,  двама 

заместник-председатели  и  секретар,  когато  е  изготвено  писмено 

становище – възражение, по адм. дело № 13827 от 2015 г. на ВАС 

съгласно съответното определение на съда. 

Предлагам на основание т. 12, буква „в“ на Решение № 2901-

МИ от 05.11.2015 г. да им се изплати възнаграждение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

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

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

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  

Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Господин Чаушев, имате думата за следващия Ви доклад.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С писмо с вх. № 15-596 от 15.04.2016 г. сме 

получили  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  Общинска 

избирателна  комисия  –  Черноочене,  за  проведени  заседания  и 

дежурства, както следва:

- За  заседание  на  02.02.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, 

на  което  са  разгледали  искане  от  Областна  дирекция  на 

МВР – Кърджали, и са приели текст на писмо, което да се 

изпрати във връзка с това разследване по случая.

Аз предлагам на основание т. 1, буква „и“ от Решение № 2901-

МИ от 05.11.2015 г. да им го изплатим.

- За  заседание  на  18.03.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, 

на  което  са  приели  и  упълномощили  членове  на  ОИК 
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съответно да получат избирателни списъци и да подписват 

съответните приемо-предавателни протоколи във връзка с 

водене  на  разследване  по  случай,  поради  което  аз 

предлагам на основание т. 1, буква „и“ от Решение № 2901-

МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК да им го изплатим.

- За  заседание  на  21.03.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, 

на което са разгледали сигнали за нарушаване на ЗМСМА – 

чл. 41, ал. 3 на кметове на кметства в общината, изредени 

тук съответно  поне пет,  и  са  взели решение  да  започнат 

процедурата  и  да  събират  документи  във  връзка  с 

твърденията  в  жалбата,  поради  което  аз  предлагам  на 

основание т. 1, буква „и“ от Решение № 2901-МИ на ЦИК 

във  връзка  с  чл.  41,  ал.  3  от  ЗМСМА  да  им се  изплати 

съответното възнаграждение.

- За  заседание  на  24.03.2016  г.  ,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена, 

на  което  са  взели  решение  да  уведомят  посочените  в 

жалбите, че има права да направят възражения въз основа 

на събраните доказателства и твърдения в тези сигнали – и 

са ги изредили.  Дали са съответния срок по чл. 42, ал. 3, 

поради  което  аз  ви  предлагам  да  им  изплатим 

възнаграждение за това заседание именно на същия този чл. 

42, ал. 3 от ЗМСМА.

- За  заседание  на  07.04.2016  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  шест 

члена,  на  което  са  взели  решение  по  този  сигнал  за 

всичките  тези  кметове  на  кметства  от  общината  и  са 

преценили, че не са установени основания за предсрочното 

прекратяване  на  пълномощията  им,  поради  което  аз  ви 

предлагам  на  основание  наше  Решение  №  2901-МИ  от 

05.11.2015 г., т. 1, буква „и“ във връзка с чл. 42, ал. 1 от 

ЗМСМА да им го изплатят.
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Също така се иска от колегите и заплащане на дежурства, като 

едното  е  на  17.03.2016  г.  от  председател,  заместник-председател, 

секретар и един член във връзка с получаването на тези жалби и 

възражения  по  тези  сигнали.  Предлагам  да  им  се  изплати  на 

основание т. 12, буква „а“ от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. 

на ЦИК да им го одобрим.

Също така за проведено дежурство на 23.03.2016 г. , на което 

са присъствали четири члена по друга преписка, по другите жалби. 

Предлагам на същото основание -  т.  12,  буква „а“ от Решение № 

2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК – да им се изплати.

За  проведено  дежурство  на  30.03.2016  г.,  на  което  са 

присъствали  трима  члена,  пак  но  основание  т.  12,  буква  „а“  от 

Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК – но във връзка с чл. 

42,  ал.  3  от  ЗМСМС  съответно  да   одобрим  изплащането  на 

възнаграждението на трима члена.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов);  

против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Христов, за Вашия доклад.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря  Ви,  госпожо председател. 

Колеги,  постъпило е  искане  от  Общинска избирателна  комисия  – 

Омуртаг,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведени  две 

заседания и две дежурства, както са написали те, но, както знаете, 

нашата практика е, че в един и същи ден заседание и дежурство не 
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се изплащат, а и двете заседания са свързани с дежурства на трима 

от членовете.

Заседанията са проведени във връзка с определяне на трима 

представители на Общинската избирателна комисия за отваряне на 

помещението във връзка с искане на книжа и материали от РУ на 

МВР  –  Омуртаг.  Изискват  се  за  определени  лица  дали  са  имали 

право да участват, дали са участвали в изборите.

В тази връзка  първото писмо е било от 25.03.2016 г.,  но на 

29.03.2016  е  проведено  заседание,  на  което  са  определили  трима 

души,  които  да  участват  заедно  с  представителя  на  общината. 

Заседанието е било от 13,00 ч.,  а от 14,00 ч.  е било отварянето и 

съставянето на протокола.

Така че предлагам да бъде изплатено възнаграждение само за 

заседанието  на  тези  колеги.  Два  дни  по-късно  се  получава  ново 

писмо от РУ на МВР за две други лица и те отново се събират на 

заседание,  тъй  като  не  е  било  получено  още  нашето  писмо.  Те 

отново се събиран, но този път в по-малък състав, и определят трима 

души и пак в 14,00 ч. отварят помещенията.

В тази връзка аз предлагам да бъде изплатено възнаграждение 

само за двете заседания, без дежурствата, като на първото заседание 

да  се  изплати  възнаграждение  за  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  за  седем  члена.  Тоест,  отсъствал  и  един 

член. Тук става въпрос за заседанието на 29.03.2016 г.

А за второто заседание, което е проведено на 31.03.2016 г., на 

него са присъствали председател, секретар и петима члена. 

Предлагам да одобрите тези възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е господин Ивков. Заповядайте, господин 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  с  писмо  с  вх.  № МИ-15-649  от 

28.04.2016 г. е постъпило искане от Общинска избирателна комисия 

– Пловдив, което ви предлагам да удовлетворим, за изплащане на 

възнаграждение за проведено заседание на 22.04.2016 г. Заседанието 

е било инициирано по повод на обжалване на Решение № 759 от 

18.04.2016 г.  по адм. дело № 605/2016 на Административен съд – 

Пловдив,  с  което  същият  е  обявил  за  недействителен  изборът  на 

последния  избран  общински  съветник  от  листата  на  една 

политическа сила.

В  крайна  сметка  това  е  било  поводът  за  заседанието.  Не 

виждам  дебатите,  но  решението  е  отхвърлително  по  смисъла  на 

чл. 85, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс. Не е постигнато 

съответното  мнозинство  предложението  да  бъде  обжалвано  – 

цитираното от мен и в молбата решение. Въпреки това се е състояло 

заседание. Считам, че е имало и достатъчно сериозен повод за това, 

поради  което  ви  предлагам  да  одобрим  изплащането  на 

възнаграждение  за  сметка  на  държавния  бюджет  на  председател, 

заместник-председател, секретар и осем члена или общо за 11 члена 

на  комисията  на  17-членната  Общинска  избирателна  комисия  – 

Пловдив.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова  и Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.

Следващият  докладчик  е  госпожа  Грозева.  Заповядайте, 

госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-648 от 28.04.2016 г. е пристигнало 

искане за изплащане на възнаграждение за проведено заседание от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Червен  бряг.  Комисията  се  е 

събрала  на  15.04.2016  г.  Присъствали  са  председател,  заместник-

председател, секретар и шестима члена и на въпросното заседание са 

прекратили предсрочно пълномощията на общински съветник и са 

обявили следващия за избран.

Предлагам ви да одобрим изплащането на това заседание.

Преписката  е  комплектувана.  Изпратени  са  двете  решения, 

копие от протокола на Общинската избирателна комисия – Червен 

бряг.  Така  че  ви  предлагам  да  гласуваме  изплащането  на 

възнаграждението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова  и Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Грозева, за следващия Ви доклад.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  ако  ми  разрешите,  понеже 

документацията,  която  току-що  ви  изброих,  включително  и 

протокол  на  Плевенския  окръжен  съд  е  приложен,  с  това  ние 
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приключваме  една  преписка  с  вх.  №  МИ-22-22  от  18.03.2016  г., 

която  представлява  сигнал  от  Драгомир  Якимов  относно 

неприсъствие  на  общински  съветник  на  заседания  на  Общинския 

съвет. 

Тъй като касаеше предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински  съветник,  ние  препратихме  сигнала  до  Общинска 

избирателна комисия – Червен бряг,  която в отговор на това ни е 

изпратила  цялата  документация,  за  да  можем  да  приключим 

преписката. Жалбоподателят е присъствал – лично председателят ме 

уведоми – на заседанието и е напълно удовлетворен от взетите от 

Общинската избирателна комисия – Червен бряг, решения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги,  продължаваме  със  следващия  докладчик  –  госпожа 

Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-651  от 

28.04.2016  г.  и   № 651  от  същата  дата  са  постъпили  искания  от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Свищов,  за  изплащане  на 

възнаграждение на членовете за проведени дежурства и заседания, а 

именно:

- Дежурство, провело се на 10.04.2016 г. от председател, 

секретар и член. Дежурството се е провело във връзка с постъпили в 

Общинската  избирателна  комисия  две  постановления  за  отказ  от 

образуване  на  досъдебно  производство,  по  които  обаче 

постановления преписката е изпратена по компетентност на ОИК – 

Свищов,  за  преценка  дали  да  предприемат  административно-

наказателна  отговорност  на  членове  на  секционните  избирателни 

комисии, които са допуснали да гласуват лица, без да имат право да 

гласуват.

Предлагам дежурството да се изплати на основание Решение 

№ 2901-МИ, раздел ІІ, т. 12, буква „а“.

Всъщност те са ги разгледали и са подготвили документите за 

заседанието,  което  се  е  провело  на  11.04.2016  г.,  на  което  са 



41

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  шест 

члена и Общинската избирателна комисия е взела две решения – по 

двете  наказателни  постановления,  с  които  е  отказала  да  образува 

административно-наказателни  производства  срещу  председател  и 

секретар  на  секционни  избирателни  комисии  поради  това,  че  не 

може по категоричен начин да се установи кое точно лице от състава 

на  СИК  е  допуснало  лицата  да  гласуват  и  ги  е  дописали  в 

избирателните списъци, без да имат право да гласуват.

Предлагам да им изплатим възнаграждение за това заседание 

на основание Раздел І, т. 1, буква „и“.

Също така са провели дежурство на 22.04.2016 г., осъществено 

от председател, секретар и един член. Дежурството е във връзка с 

подготовка  и  отговор  по  писмо,  получено  но  РУ  на  МВР  –  гр. 

Свищов, на което те са изготвили отговор и са приложили исканите 

документи.

Предлагам  да  им  се  изплати  възнаграждение  на  основание 

Раздел ІІ, т. 12, буква „г“.

Също така в двете заявления са приложени и командировъчни 

на  председателя  Маргарита  Ставрева  Тончева  и  на  секретаря 

Цветелина Станчева Димитрова.

Изготвила  съм  и  писмо  до  кмета  на  Община  –  Свищов,  за 

изплащане на основание т. 20 от наше Решение на пътни и дневни 

съгласно Наредбата за командировките в страната.

Моля да погледнете писмото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване двете предложения ан блок.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).
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Предложението се приема.

Господин Пенев, заповядайте, за Вашия доклад.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№  МИ-15-260  от  26.04.2016  г.  То  е  във  връзка  с  вече  одобрено 

възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Ловеч, като по 

изготвената справка съм допуснал техническа грешка във връзка с 

дадено от членове на комисията дежурство на 08.02.2016 г., като в 

справката е отразено,  че дежурството е дадено от трима члена на 

комисията,  докато  в  действителност  дежурството  е  дадено  от 

секретар и от двама члена.

Моля  да  одобрим  поправка  на  справката  и  съответно 

изпращането на писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Няма.

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова,  Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка десета – 

от дневния ред:

10.Доклади по писма.

Първи  докладчик  в  зала  е  госпожа  Ганчева.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  отново 

докладваното  от  мен  писмо,  което  е  от  заместник-министър 

председателя  по  координация  на  европейските  политики  и 

институционалните въпроси и министър на образованието и науката 

госпожа Кунева, както беше докладвано от мен на 26.04.2016г., до 
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госпожа  Цачева,  до  господин  Даниел  Митов  и  съответно  до 

Централната  избирателна комисия и до госпожа Хитрова,  която е 

директор на Дирекция „Координация по въпросите на Европейския 

съюз  в  администрацията  на  Министерския  съвет  и  секретар  на 

Съвета по европейските въпроси.

Става  въпрос  за  проведената  неформална  среща,  на  която 

присъствахме  аз,  госпожа  Сидерова  и  госпожа  Матева.  Ние  ви 

запознахме  с  това,  което  се  случи  на  тази  среща  и  съответно  с 

писмото  ни  се  предлага   механизъм  за  създаване  на  ад  хок 

механизъм  за  сътрудничество  с  оглед  изразяване  на  становища, 

позиции  по  предложените  промени  в  изборното  законодателство, 

като в писмото госпожа Кунева ни предлага – съвсем накратичко 

обяснявам, предполагам, че сте се запознали – Министерството на 

външните  работи  да  поеме  функцията  по  разпространението  до 

компетентните институции на постъпилите материали на доклади от 

проведени заседания на „Общи въпроси към Съвета на Европейския 

съюз“, а на база на изпратените документи Народното събрание и 

Централната  избирателна комисия – само тези две институции от 

предложените  за  участие  в  механизма  –  да  изготвят 

становища/указания, които ще бъдат обсъждани по електронен път 

между  представителите  вече  на  всички  институции,  а  именно 

Народно  събрание,  Централната  избирателна  комисия, 

Министерството на външните работи и дирекцията, която отговаря 

за  координацията  по  въпросите  на  Европейския  съюз  в 

администрацията на Министерския съвет.

След  като  се  постигне  съгласие  по  така  изготвените  от 

Народното  събрание  и  Централната  избирателна  комисия 

документи, които ще бъдат обсъждани, същите да бъдат изпращани 

до Министерството на външните работи и до Министерския съвет и 

впоследствие  –  до  Постоянното  представителство  на  Република 

България към Европейския съюз.

Писмото  беше  обсъдено  работно  и  с  председателя  на 

Комисията, и с госпожа Матева, която е втори докладчик. Предлагам 
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ви  проект  на  отговор,  с  който  ние  да  изразим  принципното  си 

съгласие  и  одобрение  да  участваме  в  така  предложения  ад  хок 

механизъм,  само  че  да  изразим  становище  въз  основа  на 

разменените,  съответно  изпратени  и  получени  документи  от 

проведените заседания на „Общи въпроси към Съвета на Европа“ –

всички  институции,  които  са  предложени,  а  не  само  Народно 

събрание  и  Централната  избирателна  комисия,  да  участват  в 

изготвянето  на  становища  и  указания,  които  да  бъдат  обсъждани 

отново между същите институции.

Тоест, в оперативен порядък. Отворена съм за предложения. 

Ние с госпожа председателката и с госпожа Матева го обсъждахме 

работно,  но,  ако  някой  колега  има  предложение,  това  е  идеята. 

Тоест,  да  разширим  кръга  на  институциите,  а  именно,  след  като 

всички  ще  участват,  всички  да  могат  да  представят  своите 

становища/указания и да ги обсъждаме оперативно, за да може все 

пак  позицията  да  е  подкрепена  от  повече  институции  с  оглед 

липсата  на  такъв  орган  в  Република  България,  както  беше 

дискутирано  и  на  срещата,  който  да  се  занимава  с  тези  въпроси 

относно промени в изборното законодателство на европейско ниво.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги,  може  ли  да  изразя  своята  подкрепа  за  така 

направеното предложение, тъй като аз считам, че позицията, която 

се  изразява,  е  позиция  на  държавата.  Това  означава,  че  всички 

органи,  както  законодателна  власт,  така  и  в  рамките  на 

изпълнителната власт, така, разбира се, и Централната избирателна 

комисия, но в рамките на своите пълномощия трябва да изразят и да 

формират тази обща позиция.

Колеги, има ли други коментари по този въпрос? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
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Ганчева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов); против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  връщам  отново  на  доклад 

докладваното писмо, което е получено от ръководител проекти на 

Асоциация  на  европейските  избирателни  комисии,  което  ви 

докладвах на 14.04.2016 г. с вх. № ЦИК-07-33 от 14.04.2016 г. 

Припомням, че на свое заседание ние решихме по повод 25-

годишната конференция и написване на статии за сборник като член 

на СЕУ ни информираха за конференция, на която ще има четири 

пленарни сесии.  Ние одобрихме наши представители  в  лицето на 

госпожа Грозева и на господин Александър Андреев да участват в 

тази конференция. Тя ще се проведе в Тирана, Албания от 21 до 23 

септември 2016 г.,  като  след заседанието,  понеже беше отворено, 

администрацията е попитала неучаствалите членове в заседанието за 

участие. Съответно няма заявили се. 

Колегата  Андреев  също  така  беше  определен  и  за  така 

наречения  спийкър,  който  ще  се  изказва  –  това  го  взехме  с 

протоколно решение – на конференцията в избран от него панел на 

пленарните сесии,  като най-късно до 2  май трябваше да  се заяви 

участието в тази конференция.

Но тъй като колегата Андреев днес в разговор заяви, че няма 

да може да участва и с оглед това, че 2 май предстои и за да може 

Централната избирателна комисия да се включи с оглед на това, че 

отделни колеги писахме за този сборник, аз предлагам да изберем 

освен  госпожа  Грозева  –  и  с  цел  своевременно  закупуване  на 

самолетни билети – да изберем и други наши представители, като 

колегата Андреев предложи госпожа Сидерова.  Аз предлагам, тъй 

като става въпрос за 25-тата годишнина на Асоциацията, да вземе 

участие  председателят  на  Комисията  в  тази  конференция,  като  в 

оперативен порядък сме обсъдили, че госпожа Алексиева би имала 

желание да се включи в пленарна сесия „Гаранция за свободни и 
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честни  избори“  като  така  наречения  спийкър  и  да  бъде  заявено 

нейното участие като спийкър от администрацията до 2 май. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Аз бих искала да направя само едно допълнение и да изразя и 

собствената си позиция.

Колеги, да, 25-годишнината на асоциацията, и да, считам, че 

председателят трябва да присъства. Затова промених позицията си 

след разговор  с  госпожа Ганчева.  Но отново казвам,  че  към този 

период не съм на 100 процента убедена, че обективни причини няма 

да попречат да присъствам и да изнеса доклад, а именно подготовка 

и произвеждане било на изборите, било на референдум. Не зная това 

към днешна дата.

Затова,  поемайки  ангажимент  при  възможност  да 

представлявам  Централната  избирателна  комисия,  включително  с 

изготвяне  и  на  доклад  в  панел  №  4,  аз  предлагам  все  пак  да 

упълномощим и госпожа Сидерова, която в случай, че аз не мога да 

присъствам, да изнесе доклада от мое име, който аз ще изготвя.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  се  съгласявам,  госпожо 

председател, но тъй като госпожа Сидерова беше изявила желание 

преди  това,  предлагам  да  гласуваме  и  Вас  като  председател,  и 

госпожа Сидерова, а в случай на невъзможност, да Ви заявим като 

спийкър, а с оглед служебните Ви ангажименти ще прецените кого 

да упълномощите да Ви представлява или да Ви изложи доклада в 

пленарната сесия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10  (Владимир Пенев, Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и  

Цветозар Томов); против – 2 (Емануил Христов, Румен Цачев).
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Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  започвам  с  една 

докладна  от  госпожа  Манолова  с  предложение  за  участие  за 

включване  в  семинарни  обучения  в  едната  част  и  закупуване  на 

наръчник.

Въз основа на получените покани за участие в семинари на 

тема „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

предприятието“ на 12 и 13 май 2016 г. госпожа Манолова предлага 

тя като директор на Дирекция „Администрация“ и госпожа Лилия 

Богданова – главен юрисконсулт, да се включат. Таксата за участие 

и на двете е 480 лв.

Освен това предлага пак въз основа на получена информация в 

Централната избирателна комисия да се закупят пет броя наръчник – 

„Процедури  по  обществени  поръчки“,  включващ  Закона  за 

обществени  поръчки,   Правилника  за  прилагане  на  Закона  за 

обществените  поръчки,  Тарифата  за  таксите,  които  се  събират  за 

производствата по Глава седма от ЗОП пред КЗК и ВАС с единична 

цена 48 лв., за пет броя – 240 лв. с ДДС.

Направена е  справка.  Има налични средства  по бюджета на 

ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов);  против  –  1  (Ерхан 

Чаушев,).

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите доклада си.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  напомням,  че 

колегите от администрацията публикуват всички получени покани 

за  участие  в  семинари  в  специално  обособената  папка  за  това. 

Отново сме получили в ЦИК такива покани. Моля да се запознаете, 

за да може да се заявят желаещите за участие. Както виждаме, въз 

основа  на  наше  протоколно  решение  госпожа  Манолова  прави 

предложения за колегите от администрацията.

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-00-74 от 27.04.2016 г. Това е 

писмо  на  министъра  на  финансите  до  главния  секретар  на 

Министерския  съвет,  с  копие  до  нас  по  повод  писмо  на  главния 

секретар на Министерския съвет за прехвърляне на задължението по 

осигуряване  на  възнагражденията  по  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  и  осигуряване  на  тези  средства  чрез 

администрацията на Централната избирателна комисия за изплащане 

на възнаграждения на общинските избирателни комисии.

Становището на Министерството на финансите е принципно 

„за“.  Предлагат  при  положително  становище  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия  по  отношение  на  предложения 

нов ред въпросите по практическото му въвеждане да бъдат уредени 

от Министерския съвет и Централната избирателна комисия.

Това  писмо  за  нас  беше  важно  да  го  получим,  за  да  чуем 

становището на Министерството на финансите. То е подписано от 

министъра на финансите. Законови пречки няма в случая. Въпросът 

е за практическото уреждане на процедурата по прехвърлянето на 

бюджетните средства и осигуряването на тази възможност ЦИК да 

изплаща  възнагражденията  чрез  бюджетите  на  общинските 

администрации.

В  тази  връзка  вие  знаете,  че  имаме  принципно  уточнение, 

направено  в  зала,  за  провеждане  на  работно  заседание.  Моето 

мнение  беше  след  получаване  на  писмото  на  министъра  на 

финансите  да  помолим  и  администрацията  да  направи  съответно 

координация  със  служителите  от  финансовата  дирекция  към 

Министерския съвет, за да може да уточним тази процедура.
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В същото време обаче днес  получаваме писмо към вх. № МИ-

03-228 от 28.04.2016 г. от главния секретар на Министерския съвет 

до областните управители с копие до нас, с което те информират, че 

администрацията на Министерския съвет ще довърши процедурите 

за осигуряването на средства за вече изпратените искания, както и 

по справки по изплащане от държавния бюджет на възнаграждения 

на  ОИК  за  проведени  заседания  и  дежурства  по  писма  от  ЦИК, 

постъпили в администрацията на Министерския съвет до 30 април 

тази година включително.

Считано от 1 май 2016 г., те указват на областните управители 

да  преустановят  приемането  на  искания  от  общинските 

администрации  за  осигуряване  на  средства  по  бюджетите  им  въз 

основа  на  справка  за  изплащане  от  държавния  бюджет  на 

възнаграждения  на  ОИК  за  проведени  заседания  и  дежурства, 

постъпили в администрацията на Министерския съвет след 30 април 

тази година.

За  настоящата  промяна  указват  те  да  уведомят  общинските 

администрации и кметовете на общини.

Всичко това е  въз основа на проведена кореспонденция между 

администрацията  на  Министерския  съвет,  Министерството  на 

финансите и Централната избирателна комисия.

На  този  етап  на  мен  ми  е  трудно  да  направя  конкретно 

предложение  освен  да  ви  го  докладвам  за  сведение  и  другата 

седмица,  още  в  началото  на  следващата  седмица  да  проведем 

заплануваното  работно  заседание,  на  което  да  уточним,  като  за 

работното  заседание  моля  да  възложим  на  администрацията  да 

изразят  становище  както  по  отношение  на  наличния 

административен капацитет,  възможностите  за  това,  включително, 

разбира се, да си направят и в координация с администрацията на 

Министерския  съвет  уточняване  на  въпроси  относно  конкретните 

действия, които трябва да бъдат предприети.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.
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Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз се извинявам,  обаче не искам да 

квалифицирам. Броих до десет, за да не кажа какво мисля точно по 

въпроса.

Извинявайте, но това е бягство на държавата от конкретните й 

преки задължения. Ние нямаме бюджет, в който да са предвидени 

възнагражденията  на  общинските  избирателни  комисии.  При 

формиране  на  бюджета  никой  не  ни  е  искал  да  правим  такова 

предложение. Никой не ни е уведомявал за някакво преустройство, 

което  не  лежи  върху  законова  основа  за  изплащането  на 

възнагражденията на общинските избирателни комисии.

Предоставянето  на  такова  писмо  два  дни  преди  да  изтече 

срокът, а реално е при вече изтекъл срок, защото утре и в други ден 

са  почивни  дни,  включая  1  и  2  май,  е  меко  казано,  цинизъм  и 

безотговорност, пристъпна при това!

Това  значи  и  трябва  да  чуят  всички  общински избирателни 

комисии  и  медиите,  мили  колеги,  че  от  1  май  ние  няма  как  да 

плащаме  възнаграждения,  защото  нямаме  предвидени  такива 

средства и ги нямаме, защото няма структуриран такъв бюджет от 

държавата. От държавата, не от нас! Такива промени се правят най-

малкото с предварително съгласуване между органите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  да  не 

коментираме това?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  можем  да  не  коментираме.  Не 

можем да не коментираме, защото в момента и по електронен път да 

им пратим това, което днес решихме, ще ни кажат, че не е постъпило 

при  тях,  защото  не  е  постъпило  на  хартия.  А  става  дума  за 

възнаграждения, които са до този момент.  А имаме избори, които 

ще се произвеждат, имаме дейности на комисиите, които, щат – не 

щат, ще се случат. До края на април, например, Софийската комисия 

има дела във Върховния административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.  Това  ще  бъде  първа  точка  на  работното  ни  заседание, 
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което  ще  проведем  следващата  седмица.  Към  настоящия  момент 

наистина е необходима и допълнителна координация.

Аз  считам,  че  механизъм  може  да  бъде  уточнен.  Но 

притеснително е това, второто писмо и начина, по който това писмо 

постъпи и сроковете, които са посочени в това писмо. 

Въпреки това аз считам, че механизъм може да бъде намерен.

Заповядайте, госпожо Грозева, за Вашия доклад.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание е качено писмо от 

Националния осигурителен институт, входирано в ЦИК с вх. № МИ-

00-75  от  27.04.2016  г.  За  да  ви  припомня,  това  е  във  връзка  с 

получено писмо от Общинска избирателна комисия – Монтана, и в 

отговор  на  наше  писмо,  изпратено  с  изх.  №  МИ-00-69  от 

12.04.2016 г.,  с  което  ние  сме  препратили  писмо  от  Общинска 

избирателна комисия – Монтана, във връзка с неправилно начислени 

осигуровки. Качено е в моята папка. 

С две думи, няма да ви отегчавам, ще ви прочета, че „имайки 

предвид посочените нормативни текстове, изразяваме становище, че 

за  членовете  на  общински  избирателни  комисии  броят  на 

отработените  дни  с  осигурителни  вноски  следва  да  се  включват 

всички  дни,  през  които  те  са  изпълнявали  правомощията  си, 

независимо, че част от тях са почивни по официалния календар.“

Това  писмо  е  подписано  от  подуправителя  на  Националния 

осигурителен институт Весела Караиванова и в тази връзка ви правя 

едно предложение, ако се съгласите, тъй като е имало, макар и не в 

писмен вид,  и други оплаквания,  от други общински избирателни 

комисии, да изпратим отговора както до общинските избирателни 

комисии, така и до кметовете на общини, тъй като предстоят много 

частични  и  нови  избори,  които  ще  се  провеждат,  за  да  нямат 

проблеми при начисляването и изплащането на осигуровките.

Има 265 общини и на всичките 265 общини по електронната 

поща да се изпратят сканирани копия за сведение.



52

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  има ли  коментари? 

Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за Вашия доклад.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали има три писма. Става въпрос за следното.

Знаете,  че  няколко  пъти  вече  обсъждаме  в  Централната 

избирателна  комисия  броя  на  бюлетините,  които  се  съхраняват  в 

нашата библиотека, в "Информационно обслужване" АД, тези, които 

трябваше  да  дадем  на  Конституционния  съд,  който  брой  ние 

намалихме. Затова изчакахме да се върне домакинът и направихме 

пълна ревизия на бюлетините, които имаме през годините. Ако си 

спомняте, бяхме решили да отпечатаме едно съобщение на нашата 

страница.

Така че от тези три писма, които са там, първото, второто и 

последното  са  съответно  първото  до   Библиотека  „Кирил  и 

Методий“, до директорката – проф. Боряна Христова, тъй като ние 

по  принцип  сме  длъжни  да  даваме  1  процент  от  отпечатаните 

бюлетини. Но с годините това нещо не е спазвано.

След като направихме ревизия сме подготвили едно писмо, в 

което  изреждаме  екземпляри  от  кои  бюлетини  имаме  с  молба  да 

направят заявка, тъй като те знаят при тях какво се съхранява, за да 

бъде  удовлетворена.  Така  че  едното  писмо  е  до  Национална 

библиотека „Кирил и Методий“.

Другото, последното, което е самото съобщение, е аналогично, 

само  началният  текст  се  сменя,  че  „Централната  избирателна 

комисия  уведомява,  че  разполага  с  екземпляри  от  издадени 

бюлетини  с  резултати  от  произведените  избори  и  референдуми, 
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както  следва…“  и  накрая  казваме:  „При  интерес  от  страна  на 

институции,  партии,  коалиции,  инициативни  комитети, 

неправителствени  организации,  изборни  анализатори,  експерти, 

граждани и други заинтересовани лица могат да направят заявка по 

електронната поща.“

Така че да съберем евентуално желаещи и тогава ще вземем 

отделно решение на кого да удовлетворим желанието.

Третото писмо е аналогично. Изпращаме до всички институти, 

които  имат  юридически  факултети,  тъй  като  при  тях  само  през 

последните три-четири години започнахме да им даваме бюлетини, 

уведомяваме ги по същия начин за наличието на по-стари бюлетини 

и също така при интерес от тяхна страна да направят заявка.

Предлагам  да  утвърдим  тези  три  неща,  като  специално 

съобщението да бъде качено на сайта на Централната избирателна 

комисия,  а  другите  писма,  разбира  се,  да  бъдат  изпратени  по 

съответните направления.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  

Томов); против –  няма.

Предложението се приема.

Следващият  докладчик  е  господин  Пенев.  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви две писма. Ще ги 

докладвам ан блок, защото са абсолютно еднакви.

Първото е с вх. № МИ-04-02-58 от 13.04.2016 г., а второто е с 

вх. № МИ-04-02-59 от същата дата. Това са две писма, постъпили от 
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Областна дирекция на МВР – Пазарджик. С тези писма се изискват 

оригиналите  на  протоколите  на  две  секционни  избирателни 

комисии,  съответно  в  с.  Хаджиево  и  кметство  Мирянци  на 

територията  на  община  Пазарджик  във  връзка  и  доколкото  е 

постъпил сигнал от Административния съд – Пазарджик, в който се 

излагат  данни  за  извършено  документно  престъпление  при 

изготвяне съответно на тези два протокола на СИК. 

В  тази  връзка  съм  подготвил  писма,  които  се  намират  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешното заседание, 

с което уведомяваме заместник-директора на МВР – Пазарджик, от 

когото са писмата, че оригиналите могат да бъдат предоставени на 

съответното вещо лице за нуждите на експертна графическа справка 

на  място  в  Централната  избирателна  комисия  при  предварителна 

заявка и че прилагаме към тези писма, с които отговаряме, копия на 

въпросните протоколи.

Аз  осъществих  по  оперативен  порядък  връзка  със  старши-

инспектор Денев, който е посочен като лице за връзка по тези две 

писма, и го уведомих за това нещо, за да може оперативно да си 

организират евентуално лицето, което ще извърши тази експертна 

справка, да може да дойде в Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам ан блок на гласуване тези две писма.

Режим на гласуване.

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

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов); против –  няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Пенев, да продължите доклада си.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпило  е  в  Централната 

избирателна комисия едно писмо с вх. № ЕП-09-26 от 02.02.2016 г., 

към което е приложено досъдебно производство № 195/2015 г. по 

описа  на  Районно  управление  –  гр.  Велики  Преслав,  като 

материалите са изпратени на Централната избирателна комисия за 

преценка наличието на основание за търсене на административно-

наказателна  отговорност  по  отношение  на  лице,  което  е  било 

председател на секционна избирателна комисия.

Досъдебното  производство  е  било  образувано  във  връзка  с 

твърдения за нарушение при гласуването в изборите за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  произведени  на 

25.05.2014 г., което лице не е имало настоящ адрес на територията 

на  Република  България  и  е  било  член  на  секционна  избирателна 

комисия.

Явно прокурорът, който е приел, че не са налице основания за 

образуване  на  наказателно  производство  срещу  това  лице  и  го  е 

прекратил, е приел, че има някакво неизпълнение на задълженията 

на председателя на секционната избирателна комисия, поради което 

ни е препратил цялата преписка.

В  материалите  по  досъдебното  производство  се  съдържат 

дадени  на  два  пъти  обяснения  от  председателя  на  секционната 

избирателна комисия, който е заявил, че всъщност и в изборите на 

25  май,  и  в  изборите  на  5  октомври,  които  бяха  за  народни 

представители, двете лица са били съответно председател и член на 

секционната избирателна комисия. И в двата случая на членовете на 

секционната  избирателна  комисия  са  били  раздадени  съответните 

декларации,  като им е  било  разяснено  съдържанието  по тях.  И в 

двата случая е имало лице, което е било определено да проверява по 

избирателния списък и да допълва евентуално лицата, които следва 

да бъдат допълвани в избирателния списък, поради което аз лично 

считам,  че  няма  нарушение  и  няма  основание  да  се  търси 

административно-наказателна  отговорност  от  председателя  на 

секционната избирателна комисия.
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В конкретния случай лицето, срещу което е било образувано 

наказателното  производство,  се  е  дописала  сама  в  избирателния 

списък, тъй като тя е приела, че след като попълни и подпише тази 

декларация, разполага с избирателно право и може да гласува.

Така че ви предлагам с протоколно решение да приемем, че не 

са налице основания за образуване на административно-наказателно 

производство  и  с  едно  съпроводително  писмо  да  върнем 

материалите  по  досъдебното  производство  на  Районната 

прокуратура – гр. Велики Преслав.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване направеното предложение.

Режим на гласуване.

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

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов); против –  няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Пенев, за още един доклад.

Колеги,  всички  лица,  които  са  се  заявили  с  доклади,  са 

надлежно вписани в дневния ред.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, по молба на колегата Ивков ви 

докладвам писмо с вх. № МИ-04-02-71 от 26.04.2016 г. Това е искане 

от  Областна  дирекция  на  МВР  –  гр.  Велико  Търново,  да  бъде 

предоставена  справка  относно  състава  на  секционна  избирателна 

комисия № 9, област Велико Търново, община Свищов, за изборите, 

произведени на 25.10.2015 г.

Подготвеният проект за отговор от колегата Ивков е в неговата 

папка от  днешно заседание.  Той предлага  да  отговорим,  че  „тази 

справка следва да се поиска от ОИК – Свищов“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.
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Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

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

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов); против –  няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте, госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги, в първата папка от днешно заседание с моите инициали има 

проекти  на  две  писма,  които  предлагам  да  изпратим  с  оглед 

предстоящите  празници  и  изтичащи  или  започващи  да  текат  по 

време на тях срокове. Това са до Общинските избирателни комисии, 

в които предстои да бъдат произведени нови и частични избори на 

5 юни 2016 г.  

Първото  писмо  е  до  изпълнителния  директор  на 

"Информационно  обслужване"  АД.  Да  напомним  на  общинските 

избирателни  комисии,  че  с  Решение  №  1552  от  28.08.2015  г.  и 

Решение № 3048 от 28.01.2016 г. сме определили подлежащите на 

вписване  обстоятелства  и  реда  за  водене  и  поддържане  на 

публичните регистри от общинските избирателни комисии.

Второто  писмо  е  да  напомним,  че  след  като  бъдат 

регистрирани  кандидатските  листи,  следва  да  изпратят 

информацията в Централната избирателна комисия в изпълнение на 

Решение  №  2000  от  08.09.2015  г.,  както  и  данни  за  мястото  на 

раждане  на  регистрираните  кандидати,  за  да  може  да  бъде 

извършена проверката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам ан блок на гласуване изпращането на двете писма.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11  (Владимир Пенев, Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов); против –  няма.

Предложението се приема.

Следващият  докладчик  е  господин  Цачев.  Заповядайте, 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги,  докладвах на предходно заседание 

покана от Международния център за парламентарни проучвания за 

провеждане  на  Международен  симпозиум  по  изборни  въпроси  в 

Намибия на 13 и 14 юни 2016 г. Тогава остана да бъде уточнено дали 

има  средства  евентуално  за  участие  на  членове  на  ЦИК  в  този 

симпозиум.

След  направено  проучване  за  евентуалните  разходи  за 

пътуване  и  престой  и  справка  в  съответния  параграф  в  нашето 

счетоводство,  ви докладвам, че има налични средства,  които биха 

позволили осъществяване на участие на наши представители в този 

симпозиум.

Докладвам го за сведение. Остава да се прецени дали ще има 

участие на Централната избирателна комисия в този международен 

форум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз,  доколкото  си  спомням,  на 

доклад  на  колегата  Цанева  беше  изпратена  първоначално  такава 

покана  и  мисля,  че  взехме  протоколно  решение,  че  няма  да 

участваме и в този смисъл да се изпрати такова съобщение. 

Предполагам,  че  тази  лична  покана,  която  е  изпратена  на 

колегата Цачев, беше изпратена и на мен и аз съм резолирала да се 

върне обаждане в тази връзка, тъй като мероприятието е на 5 юни, а 

тогава имаме избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека наистина да 

направим справка, ако ние имаме такова протоколно решение, за да 
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преценим възможностите това да стане, тъй като тук става дума в 

оперативен порядък за различни дати. Нека това да го уточним. Това 

е нова информация за Централната избирателна комисия. Лично аз 

не съм следила за тази покана.

Заповядайте,  госпожо  Сидерова,  за  Вашия  доклад.  Имате 

думата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  за 

сведение – предварително казвам, тъй като е постъпил сигнал с вх. 

№ МИ-22-32 от 27.04.2016 г. от Валентин Методиев Маламов срещу 

Ивайло Петров Симеонов, кмет на община Елин Пелин.

Сигналът представлява копие, като поначало е адресиран от 

Общинска избирателна комисия – Елин Пелин. Сигнализирани са, че 

сегашният кмет на Елин Пелин късно е изпълнил задълженията си 

по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, поради което са налице изискванията на 

чл.  42,  ал.  3  от  ЗМСМА,  каквито  правомощия  Централната 

избирателна комисия няма.

Затова  ви  го  докладвам  за  сведение,  тъй  като  всички 

документи се намират и в Общинската избирателна комисия  и няма 

смисъл да го препращаме.

Докладвам го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, позволете и от мен няколко кратки доклади. 

На  първо  място,  колеги,  знаете,  че  дежурните  от  страна  на 

администрацията,  както  и  дежурните  от  страна  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия за утрешния ден и за деня след 

утрешния ден са уточнени и са обявени. 

Колеги,  всички  ние  знаем,  че  в  тази  връзка  е  възможно  да 

имаме извънредно заседание в събота в 18,00 ч. Обръщам внимание 

на това. А при евентуална невъзможност аз да присъствам, в тази 

връзка упълномощавам госпожа Мария Мусорлиева, която да води 

заседанието  и  ви  моля  да   приемете,  ако  не  се  налага  такова 

извънредно заседание,  да  изпратим в  събота  до всички общински 
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избирателни  комисии,  в  които  ще  се  организират  и  произвеждат 

частични избори, с придружително писмо със стандартен текст да 

изпратим таблицата с регистрираните или допуснатите до участие 

партии и коалиции в Централната избирателна комисия.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов); против –  няма.

Предложението се приема.

Колеги, както знаете, не от днес, а от три парламента насам се 

търси  трайно  решение  на  въпроса  с  помещенията,  в  които 

Централната избирателна комисия ще се помещава.

Също  така  знаете,  че  и  предстоят  определени  ремонтни 

дейности в сградата на Народното събрание.

В  тази  връзка  председателят  на  Народното  събрание, 

министър-председателят  на  Република  България  и  министърът  на 

финансите заедно с областния управител на област София – град, 

търсят  подобно  решение  за  Централната  избирателна  комисия.  В 

момента имат предложение към нас.

Молбата ми ще бъде всички онези, които желаят, да погледнем 

сградата  и  да  преценим дали  и  до  колко тази  сграда  би  ни била 

полезна,  да  бъдат  на  линия,  да  се  заявят  всъщност  за  вторник 

сутринта в 10,30 ч. – 11,00 ч. Предстои ми координация, стига вие да 

кажете „добре“, с областния управител, за да видим тази зала.

Поради тази причина и с оглед на факта, че предстоят почивни 

дни и няма да има много преписки, свиквам следващото заседание 

на  Централната  избирателна комисия във  вторник,  3  май 2016 г., 

отново след обед в 14,30 ч.

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.

(Закрито в 17,15 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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