
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 354

На  7  юни  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  по  указ  на  президента  относно  насрочване  на 

избори.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Проект  на  решение  относно  допълнение  към  Решение 

№ 1524.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Проект на решение относно промяна в ОИК – Своге.

Докладва: Румяна Сидерова

4. Доклад  относно  публикуване  на  данните  от  новите  и 

частични избори, произведени на 5 юни.

Докладва: Емануил Христов 

5. Искане за отваряне на запечатано помещение„

Докладват: Йорданка Ганчева,

Георги Баханов, Метин Сюлейман 

6. Доклади по писма.

Докладват: Мария Бойкинова,

Йорданка Ганчева, Таня Цанева,

Иванка Грозева, Румен Цанов,



Росица Матева, Румяна Сидерова 

7. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева,

Росица Матева  

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Нейкова, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Таня Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов, 

Александър Андреев.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  имате  ли предложения за  изменение и  допълнения 

към така предложения ви дневен ред? Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, госпожо председател, да 

ме включите в точка трета „Отваряне на запечатано помещение” – 2 

броя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Включен  сте,  господин 

Баханов. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да бъда включена в „Писма”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включена сте в „Писма”. 

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Ако обичате,  госпожо председател, 

да  ме  включите  и  мен  в  точка  пета  „Отваряне  на  запечатано 

помещение”.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Включен  сте,  господин 

Сюлейман. Други? Не виждам други.

Колеги, режим на гласуване по така предложения и допълнен 

дневен ред.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за –  11  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Дневният ред е приет.

Преди  да  преминем  към  точка  първа  от  дневния  ред,  ми 

позволете да кажа, че по обективни причини – ползване на отпуск, 

отсъстват  колегите  Мусорлиева  и  Томов.  Колегата  Андреев  ще 

закъснее,  като ме уведоми за обективна причина за  закъснението, 

като ако не успее да дойде на заседанието днес ще си пусне един ден 

отпуск.

Колеги, продължаваме с точка първа от дневния ред:

Доклад  по  указ  на  президента  относно  насрочване  на 

избори.

С  вх.  №  ЧМИ-01-23  от  03.06.2016  г.  администрацията  на 

президента чрез изпълнителния директор на дирекция „Канцелария” 

ни е изпратила препис от указ № 166 от 02.06.2016 г. на президента 

на републиката, с който указ той насрочва частичен избор за кмет на 

кметство Добруша, община Криводол, област Враца, на 2 октомври 

2016 г.

И  в  „Държавен  вестник”,  брой  43  от  07.06.2016  г.  е 

обнародван  указ  № 162 на  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор за  кмет на  кметство в Синьо бърдо,  община Роман,  област 

Враца, на 2 октомври 2016 г.

Двата доклада, колеги, са за сведение.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  доколкото  си  спомням  от 

предходното заседание ни беше докладвано за сведение писмо на 
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президента,  с  което  бяха  върнати  решения  на  Централната 

избирателна комисия за насрочване на избори. Тогава имаше дебат 

дали следва да бъде върнато обратно решението с писмо. И ще ви 

моля  с  оглед  така  докладваните  ни  сега  укази  да  вземем  такова 

решение, за да бъдат върнати документите на президента за издаване 

на указ за насрочване на избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.  Доколкото ми е известно, госпожа Бойкинова е изготвила 

такова писмо, което ще докладва в точка шеста „Доклади по писма”.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  допълнение  към  Решение 

1524 на Централната избирателна комисия.  

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът е в моята папка в днешно 

заседание.  Допълнението  на  Решение  1524  относно  назначаване 

съставите  на  ОИК е  само  относно  декларацията,  която  следва  да 

подадат  лицата,  които  се  предлагат  за  членове  на  общинските 

избирателни  комисии,  с  двете  нови  изисквания  в  чл.  80,  ал.  3, 

допълнението от „Държавен вестник”, брой 39 от 2016 г., а именно, 

че  лицата,  които  се  предлагат  за  назначаване,  трябва  да  подадат 

декларация: „Съгласен съм да бъда предлаган и назначаван за член 

на ОИК”, многоточието е наименованието за коя ОИК става дума. 

Другата  точка  е:  „Не  съм осъждан за  умишлено престъпление  от 

общ характер независимо от реабилитацията, както и освобождаван 

от наказателна отговорност за умишлено престъпление”. Текстът е 

изцяло  пренесен  от  текста  на  закона  на  тези  две  точки.  Второто 

римско  е  пълният  текст  на  декларацията  и  приложение  към 

настоящото решение. Тези две нови точки са записани в цялостния 

текст на декларацията, като предишната точка 5 става точка 7. Това е 

частичният случай, когато се произвеждат избори в някое населено 

място и би гласувал членът на общинска избирателна комисия. И, 

разбира се, общият текст, че решението подлежи на обжалване.
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Предлагам го,  за  да  може от  сега  нататък  замените,  които 

правим, да бъдат вече с пълния текст на декларацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Откривам разискванията. Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  началото  на  проекта  на 

решение, ако докладчикът не възразява, аз ви предлагам да бъде „със 

срок  на  действие  до  изтичане  на  правомощията  на  общинските 

съвети”. Нали има промяна в закона, че те са до назначаване на ОИК 

за следващите общи избори. „Със срок на действие до назначаването 

на ОИК за следващите общи избори за общински съветници и за 

кметове” е новият текст на чл. 77, ал. 1. 

И в основанията чл. 57, ал. 1, т. 6 дали да не добавим и точка 

5,  защото  точка  6  е  само  за  освобождаването,  а  точка  5  е  за 

назначаването?

Третото ми предложение, но там и аз не съм много сигурна, 

„Съгласен съм да бъда предлаган и назначаван за член на еди-коя си 

общинската избирателна комисия”, дали да се добави и от кого.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  също  разсъждавах  и  мисля,  че 

няма пречка, още повече че съставите се формират по предложение 

на политическите сили. Няма друг определен ред за формиране. Тук-

таме в общинските избирателни комисии се появяват, ако се сещате, 

хора, които се ползват с общ консенсус при назначаването, които не 

са  предложени  от  никоя  политическа  сила  като  отделно 

предложение,  а  ги  приемат  всички  общо.  Няма  го  този  текст  в 

закона, аз също мислих да го пиша, но след това го заличих, защото 

в закона го няма. И все пак, ако се съгласим, нямам нищо против да 

го добавя. Ама вижте сега, хората в комисиите не са представители 

на политическите сили. За кандидатите го има, защото кандидатите 

са  на  политическа  сила.  Нека  да  остане  за  секционните  комисии. 

Общото ми виждане е, че хората, които стават членове на комисии, 

вече  не  са  ничии представители,  докато  общинските съветници и 

народните представители са представители на политическите сили. 

Признакът на тяхната работа е политически, те влизат само от името 
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на политическа сила. Могат да станат, защото тази политическа сила 

има необходимия брой гласове за необходимия брой мандати. Те са 

подредени на съответно място в листата. Така съм разсъждала. Но 

най-вече, че и законът не го иска така. Законът иска съгласие да бъде 

предлаган и назначаван. Така пише и затова така съм го пренесла 

едно към едно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Още в началото пишем еди-кой си, 

ЕГН, личен номер. Чуждестранен гражданин може ли да бъде член 

на ОИК?

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Имаме само точка  5  и  6,  които  са 

нови. Декларацията сме я приели с Решение 1524.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз задавам въпрос, отговори ми на 

въпроса. В ОИК може да гласува член от Европейския съюз, но само 

за общински съветници.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  мисля,  че  този  въпрос  ние  го 

изчистихме от правна гледна точка, когато приемахме решението за 

назначаване  съставите  на  ОИК.  Доколкото  в  изборите  за  местни 

органи на власт активно избирателно право имат и гражданите на 

Европейския  съюз.  Те  нямат  активно  избирателно  право  само  за 

изборите  за  кмет,  иначе  имат  пасивно  избирателно  право  за 

общински съветници. А тези органи са органи по упражняването на 

активното избирателно право, затова тогава решихме, а такава е и 

директивата, че могат да стават членове на общински избирателни 

комисии. Мисля, че още нямаме такива случаи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

становища? Доколкото виждам, промените в правните основания и 

срокът на действие на ОИК не будят съмнение, те са консенсусни. 

Приемаме ли консенсусно или не „да бъде предлаган и назначаван за 

член на ОИК от…” Видях, че има две становища, затова ще подложа 

това предложение на гласуване. Други предложения не виждам.
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  в 

декларацията  и  съответно  в  проекта  на  решение  по  точка  5  – 

„Съгласен съм да бъда предлаган и назначаван за член на ОИК” да 

се допълни с „от” и там да бъде посочена съответната политическа 

сила.

Моля, режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Владимир Пенев, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева  и  Румен  Цачев), против  –  8  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева).

Колеги, не се прие това предложение.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение ведно с  промените относно срока на действие на ОИК и 

правните основания.

Режим на гласуване.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за –  14  (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Солакова и Таня Цанева), против – 1 (Емануил Христов).

Това е Решение № 3255-МИ/НР.

Продължаваме със следващата точка  от дневния ред:

Проект на решение относно промяна в ОИК – Своге.

Отново докладчик е госпожа Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Отдавна съм ви докладвала, още при 

пристигането  му,  заявлението  на  председателя  на  ОИК  –  Своге, 

господин Димитър Тодоров Димитров, че желае да бъде освободен 

като  председател  на  комисията.  Разговаряхме  с  представителя  на 

политическата партия, която го е предложила и с вх. № МИ-10-46 от 

03.06.2016  г.  пристигна  предложение  от  представляващия 

политическа партия ГЕРБ за община Своге, с което ни предлага на 
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мястото на господин Димитър Тодоров Димитров за председател да 

бъде  назначена  госпожа  Юлия  Емилова  Геошева  със  съответното 

ЕГН,  която  е  досегашен  член  на  комисията,  а  за  член  на  ОИК  – 

Своге, да бъде назначена госпожа Ренета Стефанова Кръстанова със 

съответното ЕГН. Да се анулира удостоверението на освободения и 

да се издадат новите удостоверения на назначените, като решението 

подлежи на обжалване по общия ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  предлагам,  такава  ни  беше  и 

практиката, отпред да се пише това, което тя го каза цялото, но да 

бъде  записано,  че  е  досегашен  член  на  комисията  този,  който  се 

предлага за председател. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, в края на изречението ще го 

допълня.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Виждам,  че  това 

предложение събира подкрепа. Други? Не виждам.

Режим  на  гласуване,  колеги,  проекта  на  решение  ведно  с 

допълнението.

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Сидерова и Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 3256-МИ/НР.

Продължаваме със следващо точка от дневния ред:

Доклад  относно  публикуване  на  данните  от  новите  и 

частични избори, произведени на 5 юни 2016 г.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, както знаете на 5 се проведе 

първия тур от новите и частични избори в 11 населени места. Това, 

което искам да ви информирам е, че  от тези 11 населени места в 10 
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бяха  избрани  кметове  още  на  първия  тур.  Единствено  в  едно 

населено  място за  нов избор  има  балотаж на втория  тур.  Така  че 

вчера  бяха  приети  всички  документи  от  общинските  избирателни 

комисии,  в  които  бяха  проведени  изборите.  Документите  бяха 

проверени, всичко беше в ред. Извършена беше повторна проверка 

на данните от въведените от секционните и общинските протоколи 

данни от „Информационно обслужване”. 

Моето  предложение  е  да  вземем  принципно  решение  след 

приемането  на  всички  документи  и  извършения  контрол  да 

публикуваме  на  сайта  на  Централната  избирателна  комисия  и  на 

съответните сайтове на тези общински комисии числените данни от 

първия  тур  на  тези  избори,  за  да  може  цялото  население  да  се 

запознае подробно с това, което се е случило на изборите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  Таня  Цанева), 

против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги,  искам да  кажа,  че  произведените  на  5  юни избори 

протекоха  в  спокойна  обстановка.  В  Централната  избирателна 

комисия не  постъпиха  жалби и сигнали,  а  на  следващия ден бяха 

приети документите от общинските избирателни комисии отново в 

спокойна обстановка.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Първа е госпожа Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с писмо с вх. № МИ-14-119 

от  02.06  кметът  на  община  Провадия  ни  е  поискал  достъп  до 
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запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове  на  23  и  30  октомври 2011  г.  и  от  изборите  за  общински 

съветници  и  за  кметове  от  последните  проведени  общи и  местни 

избори. Същото писмо е получено в оригинал с входящ номер от 6 

юни. В папката с моите инициали се намира проектът на решение, 

който  е  стандартен,  че  разрешаваме  достъпа  до  запечатаното 

помещение, като целта е да се предадат на отдел „Държавен архив”, 

Варна. Указваме, че книжата и материалите от изборите за общински 

съветници и кметове, произведени на 25.10.2015 г., да се съхраняват 

в помещението до произвеждането на общи избори от същия вид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева. Колеги, коментари? Не виждам..

Режим на гласуване.

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  Таня  Цанева), 

против – няма.  

Това е Решение № 3257-МИ.

Следващ докладчик по тази точка е господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-118 

от  02.06.2016  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане,  подписано  и  подпечатано  от  кмета  на  община  Хаджи 

Димово с  искане за  отваряне  на  запечатано  помещение в  община 

Хаджи Димово в Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа 

и материали от произведените избори за общински съветници и за 

кметове и за президент и вицепрезидент на Република България от 

2011  г.,  и  предаване  на  изборните  книжа  от  местните  избори  на 

отдел  „Държавен  архив”,  Благоевград.  Във  вътрешната  мрежа  в 

днешно заседание съм качил проекта на решение. Моля, уважаеми 

колеги,  да  го  погледнете  и  ако  няма  изменение  или  допълнение, 

направено  от  вас,  да  се  подложи  на  гласуване.  С  решението 
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Централната избирателна комисия разрешава отваряне на запечатано 

помещение  в  община  Хаджи  Димово,  област  Благоевград.  И  е 

упоменато  как  да  се  осъществи  достъпа  до  изборните  книжа  и 

материали  по  реда  на  точка  30  от  Решение  2662-МИ/НР  от 

18.10.2015 г., както и да се съставят съответните протоколи. Изрично 

указваме,  че  книжата  и  материалите  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  се  съхраняват  в  помещението  до  произвеждане  на 

следващите  избори  за  президент  и  вицепрезидент,  след  което  се 

предават в „Държавен архив”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  

Таня Цанева), против – няма.  

Това е Решение № 3258-ПВР/МИ.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващото искане е 

с вх. № МИ-14-114 от 31.05.2016 г. Само искам да отбележа, че е 

получено по факса,  подписано и подпечатано от кмета на община 

Гоце  Делчев.  Тук  има  известни  нюанси,  драги  колеги,  тъй  като 

искането  с  този  входящ  номер  е  за  отваряне  на  запечатано 

помещение в община Гоце Делчев, област Благоевград, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

общински  съветници  и  кметове  на  23  и  30.10.2011  г.  Там  се 

съхраняват също изборните книжа и материали от частични избори 

за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, проведени на 

24.11.2013 г., и изборни книжа и материали от изборите за народни 

представители на 05.10.2014 г. Отварянето е във връзка с предаване 

на  изборните  книжа  и  материали  от  проведените  избори  за 

общински  съветници  и  кметове  на  23  и  30  октомври  2011  г.  на 

„Държавен архив”, Благоевград.
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Отново във вътрешната мрежа в днешно заседание е качено 

проекторешението ми относно отваряне на това помещение, с което 

даваме съгласието си да се отвори запечатано помещение, което е 

упоменато  с  №  Г-02,  на  втория  етаж  в  сградата  на  общинската 

администрация  Гоце  Делчев,  крило  голяма  зала,  в  което  се 

съхраняват  тези  изборни  книжа  и  материали  от  2011  г.,  от 

частичните избори, както ги изброих преди малко, и от 5 октомври 

от изборите за народни представители. Достъпът да се извърши по 

реда на точка 30 от Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. и да се 

съставят  съответните  протоколи  съобразно  изискванията  на  точка 

31.  Само  е  упоменато  изрично,  че  книжата  и  материалите  от 

изборите за народни представители на 5 октомври се съхраняват в 

помещението до произвеждането на следващите избори за народни 

представители. Виждам, че не е упоменато за изборите за президент 

и  вицепрезидент,  ще  се  допълни  решението,  че  се  съхраняват  до 

произвеждането на следващите такива избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и 

Таня Цанева), против – няма.  

Това е Решение № 3259-МИ/НС.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Сюлейман, 

заповядайте.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № 

МИ-14-117 от 02.06.2016 г.  в Централната избирателна комисия е 

постъпило  писмо  от  кмета  на  община  Крумовград  с  искане  за 

разрешаване на достъп до запечатано помещение на 4-ия етаж на 

административната  сграда  на  община  Крумовград,  в  което  се 

съхраняват изборите книжа и материали от произведените избори за 
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общински  съветници  и  кметове  на  23  и  30.10.2011  г.  с  цел 

предаването им на отдел „Държавен архив”, Кърджали.

Проектът на решение е моята папка в днешното заседание. 

Проектът е стандартен, няма нищо особено. За пълнота на доклада 

само  да  допълня,  че  в  това  запечатано  помещение  се  съхраняват 

изборните книжа и материали единствено от произведените местни 

избори  през  2011  г.  Във  връзка  с  това  проведох  разговор  със 

секретаря  на  общината,  с  оглед  на  което,  колеги,  предлагам  да 

приемем решение,  с  което да  разрешим отваряне на запечатаното 

помещение,  което  се  намира  на  4-ия  етаж  в  административната 

сграда на община Крумовград,  в което се съхраняват  съответните 

изборни книжа и материали от проведените местни избори на 23 и 

30  октомври  2011  г.  по-нататък  съм  посочил  как  да  се  извърши 

достъпът  до  самото  помещение.  Нашето  решение  подлежи  на 

обжалване  пред  Върховния  административен  съд  чрез  ЦИК  в  3-

дневен срок от обявяване на нашето решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев и Таня Цанева), против – няма.   

Това е Решение № 3260-МИ.

Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред:

Доклади по писма.

Първа има думата колегата Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  се 

намира едно писмо, което е получено по имейл и е с вх. № ЕП-03-1 

от 07.06.2016 г. Това писмо е във връзка със създаване на механизъм 

по  повод  реформата  в  европейското  законодателство.  Знаете,  че 

няколко колеги присъствахме на среща в Министерския съвет, също 
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сме  разменили  кореспонденция  до  този  момент  по  отношение  на 

този ад хок механизъм, по който Централната избирателна комисия 

изрази съгласие. 

Сега сме получили по имейл от Министерския съвет следното 

писмо:  „Уважаеми  колеги,   след  като  получихме  одобрението  от 

всички  институции  по  предложения  механизъм  за  изработване  на 

позиции  по  предложението  за  промени  в  европейското  изборно 

законодателство,  предлагам  българският  представител  в  общи 

въпроси  да  разпространи  последните  материали  по  темата,  като 

уведоми в какви срокове институциите от нашия ад хок механизъм 

следват  да  подготвят  своите  позиции  и  становища  с  оглед 

предоставянето им на следващото заседание на общи въпроси.”

Колеги,  аз  считам,  че  според  мен  за  това  дори  не  е 

необходимо  да  се  иска  съгласие,  а  би  следвало  да  се  направи. 

Предлагам ви с писмо, което не съм изработила,  да потвърдим, че 

това  е  начинът  за  кореспонденция  в  механизма  и  сме  съгласни 

българският  представител  да  изпрати  материалите.  И  с  оглед 

насрочванията на заседанията в общи въпроси да ни запознае до кога 

трябва да изразим становища. Предлагам да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева), 

против – няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  понеже  предложения  и  одобрен  механизъм  е 

изпращане  на  информацията  по  мейл,  писмото,  което  току  що 

гласувахме, ще бъде изпратено по мейл. А в случаите,  в  които се 

налага  изрично  определена  документация  да  бъде  изпратена  и  на 

хартиен  носител,  тогава  ще  взимаме  и  нарочно  решение  за 

изпращане на хартиен носител.
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Следващ докладчик е госпожа Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка съм 

изготвила отговор до главния секретар на президента на Република 

България във връзка с това, че ни изпратиха да преразгледаме наше 

Решение  № 3240  относно  насрочването  на  частичен  избор  в  село 

Баба Тонка, община Попово, област Търговище. Моля да погледнете 

проекта за писмо, с което отговаряме, че Централната избирателна 

комисия е взела предвид датата на прекратяване пълномощията на 

кмета  17  май  2016  г.,  към  който  момент  следва  да  се  съобразят 

изискванията  на  чл.  16,  т.  1  от  ЗАТУБ,  както  е  предвидено  в 

разпоредбата  на  чл.  463,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  поради  което 

отново изпращаме преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. Колеги, 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,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Сидерова и Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател.  Колеги, 

докладвам ви засега за сведение с вх. № МИ-15-743 от 02.06.2016 г. 

заявление  от  Мария  Попова,  председател  на  ОИК Тунджа,  област 

Ямбол,  за  освобождаването й като такава.  Засега  за  сведение,  тъй 

като сме го получили по имейла, нямаме оригинал на заявлението. 

Виждам, че заявлението е изпратено до областния координатор на 

съответната  партия,  предполагам,  че  всеки  момент  ще  получим 

предложение. Ако не, ще го разгледаме на следващото заседание.

Също  така  ви  предлагам,  ако  може  да  погледнете  в  моята 

папка, писмо до господин Майкъл Линк, който е директор на ОССЕ-

ОДИР,  с  което  писмо,  както  си  спомняте  на  срещата  с 

15



представителите  предварително  с  проучвателна  мисия  ние 

поставихме някои въпроси и трябваше в писмен вид да ги зададем. 

Затова към директора на ОДИР ви предлагам този текст на писмо. 

Моля да го погледнете. В предпоследното изречение може би може 

да се добави нещо – „Държави,  в които е въведено дистанционно 

електронно гласуване”. Не съм описала по-точно какво искаме, така 

че ако вие имате някои предложения, кажете. 

Написала съм го така, за да не стане грешка, тъй като това 

писмо ще го изпратим за превод. За да няма грешка, затова съм си 

позволила да го напиша по този начин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Цанева.  Време  за  запознаване.  Колеги,  имате  ли  забележки  по 

писмото с направените бележки в оперативен порядък? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  13  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

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

Таня Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Протоколното  ни  решение  е  за  изпращане  на  това  писмо, 

както госпожа Цанева уточни, след неговия превод на английски.

И  взимайки  повод  от  това  писмо,  което  уточнихме  в 

оперативен порядък, предлагам то да бъде изпратено до Световната 

асоциация на органите за управление на избори и Асоциацията на 

органите за управление на избори в Централна и  Източна Европа, 

като писмото започне по следния начин: „С промените в Изборния 

кодекс, дата, Централната избирателна комисия и надолу продължи 

по същия начин.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  13  (Владимир  Пенев,  

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

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

Таня Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Продължете, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-51 от 03.06.2016 г. 

сме получили писмо по имейла от Централната избирателна комисия 

на  Молдова.  Току  що  в  заседанието  получих  и  превода,  който  е 

качен.  Моля  да  го  погледнете.  Аз  самата  не  успях  много  да  се 

запозная. Засега ви го предлагам за сведение, да се запознаете и ако 

решите, да получим допълнително информация, защото тук е дадено, 

че за допълнителна информация можем да влезем в един сайт, но той 

е  на  молдовски.  Ако  ние  при  следващо обсъждане  решим,  че  ще 

предлагаме някакви материали от Централната избирателна комисия 

на  България,  би  трябвало  да  знаем  не  само  тематиката  за  тези 

материали, която ни е дадена в това писмо, но и размера, може би и 

други детайли.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И  може  би 

наистина е важно да видим поканата дали е отправена към органа и 

органът  трябва  да  изразява  собствено  становище  или  всяко 

индивидуално  длъжностно  лице,  специалист,  експерт,  академик 

следва  да  изпрати  своя  авторски  материал,  който  не  обвързва 

Централната  избирателна  комисия.  Нека  да  съберем  тази 

информация за следващото заседание.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Според  мен  е  ясно,  че  адресати  са 

както изборните органи, така и експертите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  че  това  е  за 

сведение към днешна дата. Преписката ще бъде върната обратно в 

залата на следващото заседание.

Госпожо Цанева, продължете.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги, ще ви помоля да отворите папката 

на колегата Цветозар Томов. Това е писмо с вх. № ЦИК-00-466 от 

02.06.2016 г. Това е уведомително писмо от Обществения съвет. Не 
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знаех,  че  писмото  вече  е  докладвано,  но  тъй  като  аз  имам някои 

корекции, затова ви предлагам, ако приемете, да отговорим с писмо, 

не съм изготвила проект на решение, ще ви обясня защо. Защото в 

точка 3.2. предлагам да отпадне последната част от изречението – 

„и/или национални или местни референдуми у нас и в чужбина”, а да 

бъде  допълнено  с  „отговарящи  на  изискванията  на  чл.  55  от 

Изборния кодекс”. Не може на член-наблюдател ние да дадем повече 

права, отколкото са разрешени по Кодекса за редовните членове на 

Обществения съвет. Това е моето мнение. Вие ще се произнесете по 

него.

И по втора точка – „Да приема асоциирани членове с право на 

съвещателен  глас,  експерти”.  Асоцииран  член  означава  кандидат 

член,  т.е.  докато  все  още  не  е  станал  член.  А  експерти  съгласно 

изискванията на чл. 55 не могат да бъдат членове на Обществения 

съвет.  Това  са  неправителствени  български  организации,  които  са 

участвали в предишни избори с наблюдатели.

А що се  отнася  до  съвещателния  глас,  вероятно  би  могло, 

особено пък и по първа точка, защото съвещателния глас означава да 

бъдат  изслушвани.  При гласуване  се  отбелязва,  че  съвещателният 

глас е такъв и не могат да бъдат избирани в управителните органи на 

съответния  орган,  какъвто  е  Общественият  съвет.  Така  че 

„съвещателен  глас”  според  мен може да  остане,  но експертите  не 

могат  да  бъдат  приемани  в  Обществения  съвет  като  асоциирани 

членове.

Моля за вашето становище, за да може да напишем отговор до 

Обществения съвет на този етап.

Колеги, след като обсъдихме писмото от Обществения съвет, 

се налага мнението на този етап ние устно да уведомим Обществения 

съвет за дебатите, които проведохме и отношението и решението на 

Централната избирателна комисия, а при необходимост ще изпратим 

писмен  отговор,  ако  към  един  определен  момент  те  нямат  други 

предложения по тези промени.
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Колеги,  още  едно  допълнение,  което  е  необходимо  за 

протокола, във връзка с дебатите, които направихме по отношение на 

асоциирани  членове  с  право  на  съвещателен  глас,  това  да  бъдат 

експерти и именно това е, което не отговаря на изискванията на чл. 

55 от Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева), против – 

няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-04-03-5  от  06.06.2016  г.  сме 

получили писмо от ГД „ГРАО”, с което ГД „ГРАО” ни уведомява, че 

към  28  март  село  Клисурица  наброява  96  души.  Това  писмо  е 

изпратено в отговор на наше запитване, тъй като ние бяхме получили 

писмо  от  кмета  на  община  Монтана,  с  вх.  №  ЧМИ-06-17  от 

30.05.2016  г.,  с  което  той  ни  уведомява,  че  кметът  на  кметство 

Клисурица е починал на 28 май 2016 г. и отправи запитване следва 

ли да провежда частичен избор за кмет на кметство. Аз съм цитирала 

текста  на  чл.  463,  ал.  1,  изречение  второ  от  Изборния  кодекс,  а 

именно,  че  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  се  провежда  към 

датата  на  прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  и  следва  да 

отговаря  на  изискванията  на  чл.  16,  ал.  1  от  ЗАТУРГ.  Датата  на 

прекратяване на пълномощията на кмета е 28 март, към която дата 

чл. 16, точка първа от ЗАТУРГ,  изменен с § 152 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Изборния кодекс в сила от 26.05.2016 

г., се изисква наличие на население над 400 души. 

Предвид отговора от ГД „ГРАО” отговарям, че следователно 

в село Клисурица няма да се провежда частичен избор за кмет на 
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кметство,  а  следва  да  се  назначи  кметски  наместник  по  реда  на 

ЗМСМА.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева. Колеги, коментари? 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Прави впечатление, че писмото е от 

кмета на общината, което пък е човекът най-малко заинтересован в 

случая.  Затова  нека  този  отговор  да  изпратим  на  съответната 

общинската  избирателна  комисия,  а  не  знам  дали  не  трябва  и  на 

общинския съвет, защото общинският съвет е този, който назначава 

кметските наместници.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, вчера в тази връзка 

проведох  разговор  с  председателя  на  ОИК  Монтана,  тъй  като  те 

следва  да  изпълнят  своите  правомощия  по  ЗМСМА.  Казах  да  се 

съобразят с новите изменения и да констатират прекратяването на 

пълномощията на кмета на кметство Клисурица, така че и аз щях да 

предложа,  тъй  като  първоначално  запитването  от  кмета  дойде  по 

електронната поща, ви предлагам да изпратим по електронната поща 

първоначално  отговор  до  кмета  и  до  общинската  избирателна 

комисия,  след  което  да  изпратим  и  на  хартиен  носител,  тъй  като 

получихме  впоследствие  запитването  и  на  хартиен  носител.  Ако 

комисията прецени, няма пречка да го изпратим и до председателя на 

общинската избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  режим на гласуване изпращането на това писмо до 

кмета, председателя на общинския съвет и ОИК.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня  

Цанева), против – няма.

Предложението се приема.
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Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  господин 

Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми 

колеги,  докладвам  ви  проект  на  писмо,  което  се  намира  в  моята 

папка,  то  е  във  връзка  със  съдебно  удостоверение,  издадено  от 

Районния съд Пловдив, с вх. № МИ-22-34 от 31.05.2016 г. Него също 

го  има  в  папката  с  поставеното  искане,  на  което  да  отговори 

Централната избирателна комисия, което е във връзка с гражданско 

дело в Районния съд Пловдив. По същество двата въпроса, които са 

поставени и на които трябва да отговорим са свързани с питане какви 

са взаимоотношенията между ЦИК като първостепенен разпоредител 

с  бюджет с  общините при произвеждане на  местните избори през 

2015  г.  и  националния  референдум,  и  на  второ  място,  какви  са 

правата и задълженията на ЦИК и конкретно Община Пловдив при 

заплащане  на  възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  при 

изпълнение на приетата план-сметка,  приетия бюджет за местните 

избори и за националния референдум.

Отговорът,  който  предлагам  да  приемем,  също го  виждате. 

Отговаряме на съда,  че това е във връзка с алинеите на чл. 18, че 

разходите за изборите и за националния референдум са за сметка на 

държавния  бюджет,  приет  от  Министерския  съвет  и  съгласуван  с 

Централната  избирателна  комисия.  В  тази  връзка  финансовите 

средства за  организационно-техническата  подготовка,  включително 

и  възнагражденията  на  членовете  на  общинските  комисии  се 

предоставят на общините от Министерския съвет. И уточняващо във 

връзка с възнагражденията е, че са определени с наше Решение 1546-

МИ/НР  от  27.08.2015  г.  съгласно  методика  на  Централната 

избирателна  комисия  и  тези  възнаграждения  се  изплащат  от 

общинските  администрации.  И  уточняващо  също  така,  че 

възнагражденията,  които  се  дължат,  всъщност  са  общи  както  за 

изборите, така и за националния референдум, т.е. за референдума не 

се  дължи  отделно  възнаграждение.  Мисля,  че  по  този  начин 

обхващаме питането с този отговор в съдебното удостоверение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев.  Колеги,  направихме  в  оперативен  порядък  прецизиране. 

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  моята  папка  има 

едно писмо, което съм подготвила като текст до Обществения съвет 

и ви предлагам да го приемем, да го изпратим на председателя на 

Обществения съвет както на хартиен носител, така и по електронната 

поща.  То  е  във  връзка  с  предстоящите  през  есента  избори  за 

президент и вицепрезидент и поне един национален референдум и 

във  връзка  с  концепцията,  която  следва  да  изготви  Централната 

избирателна  комисия  за  провеждане  на  разяснителна  кампания по 

повод  на  предстоящите  избори  и  на  референдум.  С  това  писмо 

отново  предлагаме  на  Обществения  съвет  да  се  включи в  нашата 

работа по подготовка на разяснителна кампания и го каним да ни 

представи идеи, материали и други свои виждания по този повод.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева. В оперативен порядък обсъдихме прецизирания. Имаме ли 

нещо, което да искаме да споделим? Нямаме.

Моля, режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

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

МИ-06-456 от 06.06.2016 г., на доклад на колегата Сидерова. Това е 
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писмо  от  община  Кърджали,  с  което  ни  изпращат  заповед  и 

констативен  протокол  за  отваряне  на  запечатано  помещение  за 

прибиране на изборни книжа и материали от проведените частични 

избори на 5 юни 2016 г. Това е за сведение.

И още едно съобщение за сведение от колегата Сидерова. В 

предходно  заседание  взехме  решение  за  назначаване  на  член  на 

общинска  избирателна  комисия  Ангел  Ангелов.  Тогава 

декларацията,  ако  си  спомняте,  пристигна  по  електронната  поща. 

Вече  е  пристигнала  в  оригинал  и  е  класирана  в  папката  с 

документите. Така че само за информация на ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева  и  моля,  продължете  със  следващия  си  доклад  по  точка 

„Разни”.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, искам да направя съобщение, че 

свиквам  съвещание  на  работна  група  „Разяснителна  кампания”  за 

утре сутрин, като в зависимост от това дали ще има други работни 

групи по това време да определим и началния час. Моето желание е, 

ако  могат  да  присъстват  повече  колеги  от  цялата  Централната 

избирателна комисия, тъй като идеята е да говорим по концепцията 

за разяснителна кампания, която следва да проведем за произвеждане 

на  изборите.  Така  че,  ако  няма  други  работни  групи,  предлагам 

заседанието да бъде от 10 часа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  ви  предлагам  Работната 

група по регистрациите да се събере или утре, или в четвъртък след 

заседанието,  както  смятате,  че  ще  ви  е  по-удобно.  Но  моето 

предложение е за утре. До 12,30 часа да сме приключили. Ако ще 

има  Работна  група  по  разяснителна  кампания,  след  нея  да  е 

следващата. Или в четвъртък от 14,30 часа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като говорим 

за работни заседания било на работни групи, било на Централната 

избирателна комисия, аз ви моля, тъй като и вчера имаше такова, на 
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което се разпределиха основни функции между работни групи и в 

тази  връзка  в  момента  се  прави  графика,  ви  моля  да  направим 

следното: днес след обяд да направим работно заседание по въпроси, 

останали ни от миналия път. Утре в 10 часа да направим заседание на 

Работната група по разяснителна кампания. Доколкото знам, госпожа 

Солакова  след  това  беше  предвидила  и  работна  група  по 

организационно-технически  въпроси,  но  с  нея  говорихме  и  във 

връзка с Правилника за условията и реда за предсрочно прекратяване 

на  пълномощия  по  неуважителни причини,  но  с  нея  говорихме и 

вместо тази работна група, да продължим с разширено заседание от 

10 часа, да продължим след това във връзка с предложенията ни по 

чл.  18  от  Изборния  кодекс,  ако  ще  правим  такива,  след  което  да 

прелеем в следващата работна група. Струва ми се, че от 10 до 12,30 

часа ние ще съумеем да се справим с тази работа. А днес ще говорим 

за администрация, ще говорим за други въпроси, които останаха от 

няколко работни заседания. Ще уточним в оперативен порядък след 

края на заседанието.

Колеги, продължаваме със следващи двама докладчици, които 

се заявиха по-късно. Господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Благодаря,  госпожо  председател,  че  ме 

включихте. Искам да ви докладвам за сведение днес, става въпрос за 

писмо с вх. № МИ-15-37 от 02.06.2016 г., в което става въпрос, че 

ОИК Пловдив е осъдена с изпълнителен лист за дадена сума. И ни 

питат  за  становище,  тъй  като  не  са  юридическо  лице,  не  са 

разпоредител със средства. Доколкото си спомням, имаше решение 

на  съд,  за  което  ние  приехме,  че  ние  изплащаме  тези 

възнаграждения,  т.е.  не  ние,  а  от  бюджета  на  държавата,  но  от 

Централната избирателна комисия се разплаща като първостепенен 

разпоредител  и  като  юридическо  лице.  Обаче  аз  не  знам  как  да 

реагирам.  Защо?  Защото  това,  което  трябва  да  направят,  е  да 

приложат банкова сметка и оригинала на изпълнителен лист. Имаме 

писма  с  оригинала  на  изпълнителния  лист.  Аз  лично  не  бих  си 

приложил  оригинала,  тъй  като  той  се  дава  в  един  екземпляр  на 
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длъжника.  Не  знам  дали  да  го  изискваме.  Това  е  единия  въпрос, 

който  поставям  на  разискване,  за  да  зная  как  да  го  подготвя  за 

четвъртък.

И друго, ако им поискам пък тези неща, това само по себе си 

ще са действия, които ще говорят, че ще приведем средствата. А при 

тази ситуация ние не знам как ще ги преведем и кой ще ги преведе. 

Затова го поставям за обсъждане. Сумата е 650 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. Колеги, ще взимате ли отношение? 

Господин Ивков,  имаме практика в тази посока,  изплащане 

съобразно действащото законодателство,  имаме оригинал, имаме и 

писмо от 31 май 2016 г. от Администрацията на Министерския съвет, 

което е еднозначно в тази посока.

ИВАЙЛО ИВКОВ: На следващото заседание ще ви представя 

писмо,  каквото  днес  определихме,  към  общинската  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

има писмо с вх. № ЦИК-0-471 от 04.06.2016 г. от  „Информационно 

обслужване”, в което ни се предлага проект на английски език със 

съответните бележки. Предлагам да го прочетете сега за сведение и 

евентуално утре да го обсъдим на онова преливащо заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев.

Колеги, в заседание с днешна дата би следвало да има едно 

писмо до Сметната палата. Моля да го погледнете. Става въпрос за 

информиране  на  Сметната  палата  за  членовете  на  Централната 

избирателна комисия във връзка с промените, настъпили с § 149 от 

Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Срокът ни е 

14-дневен  и  изтича  утре.  Да  представим имената  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия на Сметната палата.

Колеги, коментари? Не виждам.

25



Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна  комисия,  свиквам  следващото  редовно  заседание  в 

четвъртък от 10,30 часа.

(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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