
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 356

На  14  юни  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 относно насрочване на 

избори.

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Проект на решение относно промяна в ОИК – Тунджа, и 

ОИК - Русе.

Докладват: Таня Цанева

Камелия Нейкова

3. Доклади  с  предложения  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Емануил Христов

Румен Цачев

Георги Баханов

4. Доклад относно проектна документация за обществена 

поръчка за самолетни билети.

Докладва: Севинч Солакова

5. Доклад относно публикуване на данните от изборите на 12 

юни 2016 г.

Докладва:  Емануил Христов

  6. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,
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Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,

Румяна Сидерова, Георги

Баханов, Ивайло Ивков,

Иванка Грозева, Камелия Нейкова.

7.  Доклад по постановление за прекратяване на наказателно 

производство на Районна прокуратура – Трявна.

Докладва: Георги Баханов

8. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър Андреев,  Георги Баханов,  Емануил 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, 

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

Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Цветозар Томов.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 14 юни 2016 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:

1. Доклад  по  укази  на  президента  относно  насрочване  на 

избори.

Докладчик съм аз.

2. Проект на решение относно промяна в ОИК – Тунджа.

Докладчик е колегата  Таня Цанева.
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3. Доклад  относно  проектна  документация  за  обществена 

поръчка за самолетни билети.

Докладчик е госпожа  Севинч Солакова.

4.  Доклад относно публикуване на  данните от изборите на 

12 юни 2016 г.

Докладчик е господин  Емануил Христов.

5. Доклади по писма.

Докладчици  са  съответно  колегите  Севинч  Солакова, 

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Сидерова,  Георги 

Баханов и Ивайло Ивков.

6. Разни.

В тази точка аз ще взема отношение.

Колеги,  имате  ли предложения за  изменение и  допълнение 

към така предложения дневен ред?

Първа е госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Моля да ме включите в точката „Промени в състави на ОИК“. Става 

дума за ОИК – Русе, както и в точката „Доклади по писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да  бъда 

включена с доклад в т. „Доклади по писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  госпожо 

Грозева.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Моля  да  ме  включите  в  точка  за 

отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като такава 

точка няма, предлагам това да бъде нова точка трета. Записах Ви, 

господин Христов.

Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Госпожо председател, моля да ме включите 

с доклад за отваряне на запечатано помещение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  господин 

Цачев.

Други предложения?

Господин Баханов, заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точката за отваряне на запечатано помещение. Имам и 

един доклад за сведение.

Също така моля да ме включите с доклад по постановление за 

прекратяване на наказателно производство на Районна прокуратура, 

тъй като е със срок. Ако може, това да бъде нова точка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, нека да бъде нова 

точка след настоящата точка пета, която стана точка шеста. Тоест, 

това ще бъде нова точка седма, преди точка „Разни“.

Има ли други предложения? Не виждам.

Колеги,  преминаваме  в  режим  на  гласуване  на  така 

предложения и допълнен дневен ред.

Моля, гласувайте.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Севинч  Солакова  и  Таня  Цанева);  

против – няма.

Дневният ред се приема.

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

първо,  ми  позволете  да  ви  информирам,  че  днес  отсъстват  по 

обективни причини, а именно отпуск – различни видове отпуск – 

колегите Владимир Пенев и колегата Цветозар Томов.

На второ място, колеги, знаете, че се произведе втори тур на 

изборите в община Лозница. Изборният ден протече спокойно. Не 

бяха подадени жалби и сигнали в Централната избирателна комисия. 
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След това изборният резултат беше отчетен, има избран кмет. Вчера 

документите от Общинската избирателна комисия бяха получени от 

дежурните в Централната избирателна комисия.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

1.  Доклад по укази на президента относно насрочване 

на избори.

Колеги,  в  „Държавен вестник“ брой 44 от 10 юни 2016 г.  е 

обнародван  указът  на  Президента  на  Републиката  №  166  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Добруша, община 

Криводол, област Враца на 2 октомври 2016 г.

В  „Държавен  вестник",  бр.  45  от  14  юни  2016  г.  са 

обнародвани два указа на Президента, а именно Указ № 169 и Указ 

№  170  за  насрочване  съответно  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство  Петлино,  община  Кърджали,  област  Кърджали  на  2 

октомври 2016 г. и частичен избор за кмет на кметство Калоянци, 

община Кърджали, област Кърджали, отново на 2 октомври 2016 г.

Колеги, тези доклади са за сведение.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

2. Проекти на решения относно промени в Общински 

избирателни комисии.

Първи  докладчик  е  госпожа  Цанева.  Заповядайте,  госпожо 

Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги, 

във  вътрешната  поща  в  папка  от  днешно  заседание  с  моите 

инициали ви предлагам проект на решение и проект на писмо.

Тъй като решението е по повод писмо с вх. № МИ-15-743 от 

10.06.2016 г.,  с което е постъпило заявление от Мария Димитрова 

Попова,  председател  на  ОИК  –  Тунджа,  област  Ямбол,  за 

освобождаването й от ОИК по лични причини.

След  получаването  на  заявлението  по  e-mail,  получихме 

същото  и  в  оригинал.  Затова  ви  предлагам  да  освободим  като 
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председател  на  ОИК –  Тунджа,  област  Ямбол,  Мария  Димитрова 

Попова  със  съответното  ЕГН  и  да  анулираме  издаденото  й 

удостоверение.

Също така съм подготвила и проект на писмо до председателя 

на съответната политическа партия, с което им предлагаме в най-

кратък  срок  да  направят  своите  предложения  за  попълване  на 

състава на Общинската избирателна комисия.

Предлагам ви да гласуваме проекта на решение и писмото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване първо проекта на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  16 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова  и Таня  

Цанева);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3263-МИ/НР.

Колеги, режим на гласуване за писмото до представляващия 

съответната политическа сила.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  16 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова  и Таня  

Цанева);  против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към следващ докладчик.

Заповядайте, госпожо Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги, проектът на решение е в папка с моите инициали от 

днешно заседание. Той е под № 3245 и е относно промени в състава 

на Общинска избирателна комисия – Русе.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-47 от 13.06.2016 г. 

от областния председател на ПП ДПС в Русе Дауд Ибрям, с което се 

предлага  като  заместник-председател  на  ОИК  –  Русе,  да  бъде 

назначена  Гюнай  Аккъева  Кадънкова  на  мястото  на  Севил 

Веждетова Караманова, която е подала на 8 юни 2016 г. заявление за 

освобождаването  й  от  длъжността  като  заместник-председател 

поради лични причини.

Към  предложението  за  промяна  е  приложено  заявлението  в 

оригинал,  както  и  в  оригинал  декларация  от  Гюнай  Аккъева 

Кадънкова,  предложена  за  заместник-председател,  и  копие  от 

пълномощно № 35 от  08.06.2016 г.  от  представляващия ПП ДПС 

Мустафа Карадайъ в полза да Дауд Ибрям.

Предложеното за заместник-председател лице е от списъка на 

резервните  членове,  утвърдени  с  протоколно  решение  на 

Централната избирателна комисия от 2015 г.

Така  че  ви  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  бъде 

освободена  като  заместник-председател  Севил  Веждетова 

Караманова и бъде назначена Гюнай Аккъева Кадънкова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  16 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова  и  Таня  

Цанева);  против – няма.

Решението се приема.
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Решението има № 3264-МИ/НР.

Продължаваме със следваща точка – точка трета – от дневния 

ред:

3. Доклади  с  предложения  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Първи докладчик е господин Христов. Заповядайте, господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, да ви  докладвам за сведение, че са получени две  писма. 

Първото писмо е от община Тервел с вх. № МИ-06-474 от 13.06.2016 

г. във връзка с изпълнение на ангажиментите на общината по т. 30 от 

наше Решение № 2662 за отваряне на запечатани помещения.

Изпратени  са  съответно  заповед  на  кмета  на  общината  и 

протокол на комисията, която е отворила помещението във връзка с 

изискване на отдел „Разследване“ към Областна дирекция на МВР за 

проверка на материали от местните избори за първи и втори тур от 

2015 г. 

В тази връзка правят пълен опис на това, което са заварили, 

като  подчертават,  че  чувалите  са  били  в  изряден  вид,  в  смисъл 

неразпечатани,  няма  нарушения  по  тях.  Извършили  са  съответно 

манипулацията,  която е  била необходима,  и са  запечатали  отново 

помещението.

Предлагам го за сведение.

Второто писмо е от община Крушари, област Добрич, пак във 

връзка с изпълнение на т. 30 от наше Решение № 2662. Но тук става 

въпрос за отваряне на помещението и5 предаването на книжата и 

материалите  от  местните  избори  от  2011  г.  Затова  ни  изпращат 

съответно заповедта на кмета и протокола за извършената работа.

Само да допълня, че второто писмо е с вх. № МИ-06-475 също 

от 13.06.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.
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Следващият  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Цачев. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от кмета на община Книжа с 

вх. № МИ-06-465 от 09.06.2016 г.

Писмото е изпратено във връзка с извършване на експертиза и 

предаване на подлежащите за архивиране книжа от произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  през  2011  г.  Тоест, 

изпълнени  са  действията  на  експертната  комисия  по  оценка  и 

предаване на Държавна агенция „Архиви“ необходимите книжа за 

запазване в „Държавен архив“.

Към  писмото  са  приложени  заверено  копие  на  опис  от 

документи, определени като неценни от експертната комисия, също 

така  заверено  копие  на  заповед  на  кмета  за  назначаване  на 

комисията,  която  да  извърши  експертизата,  заверено  копие  от 

инвентарен  опис  на  документи  за  постоянно  запазване,  както  и 

заверено  копие  на  протокол  за  извършената  работа  на  постоянно 

действащата  експертна комисия при община Кнежа и разписка за 

приемане и предаване на архивни документи в „Държавен архив“ – 

Плевен.

С това писмо и приложените към него документи всъщност се 

удостоверява изпълнението на Закона за националния архивен фонд 

и подзаконовите актове по приложението му във връзка с оценка и 

архивиране на подлежащите за архивиране изборни книжа, както и 

изпълнение на наше Решение № 1392, свързано със сроковете и реда 

за предаване на „Държавния архивен фонд“ на изборните книжа.

Докладвам го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Баханов. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, само за сведение ви докладвам, че е пристигнал 
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оригинал  на  искането  на  кмета  на  община  Гоце  Делчев  относно 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение  в  община  Гоце 

Делчев,  в  която  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 

местните избори, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., частичен 

избор за кмет на кметство Брезница на 24 ноември 2013 г., както и от 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Това  е  към  писмо  с  вх.  №  МИ-14-114  от  09.06.2016  г., 

входирано на 31.05.2016 г. и ние вече сме се произнесли с Решение 

№ 3259-МИ/Народно събрание от 07.06.2016 г.

Докладвам го за сведение и приобщаване към преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Продължаваме  със  следваща  точка  –  точка  четвърта -  от 

дневния ред:

4. Доклад  относно  проектна  документация  за 

обществена поръчка за самолетни билети.

Докладчик  е  госпожа  Солакова.  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  както  и  на 

предишното  заседание  ви  информирах,  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия  подготви  въз  основа  на 

документацията  от  миналата  година  проектодокументация  за 

откриване  на  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  – 

доставка на самолетни билети и други съпътстващи дейности.

Съгласно Закона за обществените поръчки прогнозната цена, 

която се очертава да бъде за една година, въз основа и на предишния 

договор, както и на средствата, които до този момент са разходвани, 

съжалявам, но за поредна седмица нямам вътрешна мрежа, но мисля, 

че  са  публикувани  в  папка  „Самолетни  билети“  от  днешно 

заседание.

Прегледала  съм  документацията,  както  обещах.  В  тази 

документация, която е съобразена с новите положения в Закона за 
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обществените поръчки, по тези прогнозни данни тя трябва да бъде 

проведена по реда на 26 Глава – събиране на оферти чрез обява на 

откритата процедура, както и в случай, че не постъпят или постъпят 

по-малко  от  три  оферти,  Централната  избирателна  комисия  в 

качеството си на възложител по реда на тези разпоредби следва да 

изпрати  покана  до  определени  потенциални  изпълнители  на 

поръчката.

В  тази  връзка  са  подготвени  проект  на  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  за  откриване  на  процедурата  с 

посочения  предмет,  за  одобряване  на  документацията  и  за 

изпращане  за  публикуване  на  тази  документация  в  обществени 

поръчки,  както  и  на  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия  в  раздела  „Профил  на  купувача“  и  определяне  на 

длъжностно лице, което да бъде отговорно от страна на Централната 

избирателна комисия. Както и миналата година, това е бил главният 

юрисконсулт Николай Желязков.

В документацията, която съм разгледала, в обявата предложих 

– и това е разликата от миналогодишната – двата вида документи, 

които се представят като копие, в единия случай се предвиждаше да 

са заверени от самия участник чрез лицето, което представлява, и да 

съдържа съответния запис за „вярно с оригинала“, а в други случаи 

за някои от копията не се изискваше да има такава заверка. 

Предлагам ви във всички случаи, когато в ЦИК участниците в 

процедурата  ще  представят  копия,  те  да  носят  заверката  чрез 

подписа на представляващия за „вярно с оригинала“.

В документацията, която трябва въз основа на протоколното 

решение на Централната избирателна комисия да бъде одобрена и да 

се  удостовери  с  подписа  на  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия,  в  методиката  за  оценка  на  офертите 

предложих и мисля, че тази бележка трябва да е коригирана вече, 

забележките да съответстват на съответните коефициенти, тъй като, 

както  виждате,  критерият,  по  който  ще  се  оценяват  получените 

оферти, е икономически най-изгодната оферта. А най-ниската такса 
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за обслужване ще носи най-големия брой точки. На следващо място 

е процентът отстъпка от такса за  ри букинг,  а на последно място 

това  е  процентът  за  възстановяване  на  сумите  по  неизползваните 

билети в случай, че авиокомпанията не възстановява цялата цена на 

самолетния билет. Това носи най-нисък брой точки.

Тук имаше едно несъответствие и съм помолила да разменят 

местата  на  забележките.  Това  са  двете  корекции  към 

миналогодишната  документация.  И  двамата  юрисконсулти  ме 

увериха, че документацията е разработена въз основа на изготвената 

през  миналата  година,  която  не  е  създала  никакви  проблеми  на 

Централната  избирателна  комисия  и  е  съобразена  с  новите 

положения в Закона за обществените поръчки.

Прогнозната  стойност  е  между  30 000  и  70 000  лв.  и  пак 

казвам,  при  тази  прогнозна  стойност  съгласно  Закона  за 

обществените  поръчки  следва  да  се  съберат  оферти  с  обява  и  в 

случай, че не постъпят оферти или са по-малко от три броя, както ви 

казах, трябва да се изпратят съответните покани.

Предлагам ви, ако имате готовност и днес можем да одобрим 

проектодокументацията и да открием процедурата с приемането на 

това  решение,  по-нататък  да  имаме  предвид  както  една  докладна 

записка,  представена  днес  на  нашето  внимание  от  директора  на 

дирекцията, но изготвена от Цветомира Жекова и от счетоводството 

–  това  са  колегите  от  администрацията,  които  най-често  са 

контактували  с  фирмата-изпълнител  по  сегашния  договор,  чийто 

срок  изтича  на  18  юни,  те  са  ни  представили  справка  на  всички 

фирми, които са потенциални изпълнители на подобен род поръчки 

и в случай, че настъпи това условие, ние ще имаме списък, измежду 

който ще преценим да се изпрати съответната покана.

Това,  което  сега  трябва  да  определим,  е  срокът,  който  е  за 

събиране  на  офертите  след  публикуване  на  обявата.  Срокът  не 

трябва да е по-малък от седем дни. Може би за нас 10 дни би бил 

един добър срок, за да разчитаме на добро оповестяване и по-голям 

брой участници, за да може да се проведе в условия на конкуренция.
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Друго  по  процедурата.  Документацията,  както  и  миналата 

година,  предвижда  срокът  да  бъде  една  година  или  достигане  на 

обема продажби до 70 000 лв., тъй като това е горната граница за 

тази процедура.

Колеги, ако имате въпроси, ще се опитам да ви отговоря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, предполагам, че вече се запознахте. Документацията е 

голяма. Още малко време ще дам за това запознаване.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  с едно протоколно решение 

предлагам  да  гласуваме  проекта  на  решение,  с  което  решение  се 

открива  процедурата  по  възлагане  на  обществената  поръчка  чрез 

събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с  

чл.  186  до  чл.  195  от  ЗОП,  одобрява  обявата  за  обществената 

поръчка  на  стойност  по  чл.  20,  ал.  3  от  Закона  за  обществените 

поръчки, и документацията за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП.

Да  определим  за  отговорно  длъжностно  лице  главния 

юрисконсулт Николай Желязков, да възложим всички необходими 

действия, които следва да бъдат извършени, а той разполага и с тези 

пълномощия  –  да  публикува  поканата-обява,  да  упълномощим 

председателя да одобри съответната документация, за да може да се 

удостовери и срокът, в който ще се събират офертите, е десет дни от 

публикуване на обявата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така предложените протоколни решения.

Моля, гласувайте.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  16 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова  и Таня  

Цанева);  против – 1 (Ивайло Ивков).
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Предложенията се приемат.

Благодаря ви, колеги.

Сега подлагам на гласуване предложения проект на решение.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  15 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова  и Таня Цанева);  против – 1 (Ивайло 

Ивков).

Решението се приема.

Решението има № 3265.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка пета - от 

дневния ред:

5. Доклад относно публикуване на данните от изборите 

на 12 юни 2016 г.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  в  началото  на  заседанието 

госпожа Алексиева каза какви са резултатите от изборите в изборния 

ден за втори тур в община Лозница. Само искам да добавя, че във 

вчерашния  ден  се  получиха  документите  от  изборите  и  от 

проверката се установи, че данните, които са обявени, съответстват с 

тези,  които  са  в  първичните  документи  и  от  обработката  на 

информацията за втория тур от "Информационно обслужване" АД. 

В тази връзка предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе протоколно решение за качване на резултатите от втория тур 

на  сайта  на  Централната  избирателна  комисия  и  на  сайта  на 

Общинска избирателна комисия – Лозница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господи 

Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова  и Таня Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка шеста – 

от дневния ред:

6. Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  на 

министъра на финансите към № МИ-00-74. Получено е на 10 юни 

2016 г.  Поддържат изразеното становище – каквото и да означава 

това. 

Това  е  писмото  в  отговор  на  нашето  писмо,  с  което 

възразихме  срещу  предложението  на  главния  секретар  на 

Министерския съвет възнагражденията на общинските избирателни 

комисии да бъдат изплащани за заседания и дежурства чрез бюджета 

на Централната избирателна комисия.

Писмото на министъра на финансите е  до нас с  копие до 

главния  секретар  на  Министерския  съвет.  Поддържат  изразеното 

становище  в  предишно  тяхно  писмо  от  26  април  2016  г.  по 

повдигнатия въпрос. „Промяната през 2016 г. в реда на изплащане на 

възнагражденията на членовете на ОИК трябва да бъде договорено 

между вас и администрацията на Министерския съвет.“

За пари нищо не се говори. Правилно ние изпратили, както 

бяха  подготвили  от  администрацията  писмата  с  искане  за 

предоставяне  на  съответния  кредит  по  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  като  условие  за  изплащане  на  тези 

възнаграждения.

Колеги, във вътрешната мрежа трябва да е публикувана една 

справка, която е в отговор на наше писмо за липсващи документи 
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към книжата,  получени и съхранявани и към настоящия момент в 

Централната избирателна комисия, чиято подготовка за предаване на 

Централен  държавен  архив  в  момента  тече.  Знаете,  колегите  въз 

основа на граждански договори изпълняват тези дейности.

В  отговор  на  нашите  писма,  които  сме  изпратили  до  14 

общини  за  липсващи  документи  с  посочване  на  конкретния  вид 

документ,  който  липсва,  сме  получили  отговор  от  седем  места. 

Продължаваме да чакаме още от 7. 

Аз  ви  ги  докладвам  за  сведение.  Обобщената  справка  е 

направена и предлагам да ги предоставим на колегите, за да може да 

ги  приобщят  към  съответните  архивни  единици  в  тези  случаи,  в 

които ние разполагаме със съответните документи, представени при 

нас. А там, където още не сме отговорили, продължаваме да чакаме. 

Съобразяваме се с това и в историческата справка, която ще бъде 

подготвена, ще бъде отчетено, че ние сме направили необходимото, 

за да съберем тези документи с последващо искане до общините и 

сме получили такива и такива отговори.

Там, където има оригинали, ще ги приобщим без забележка. 

Там,  където  имаме  копия  на  документи,  също  ще  се  отрази  в 

историческата справка. 

Моля, колеги, за одобрение на предложението в случаите, в 

които се получават документи – копия или оригинали – те да бъдат 

приобщени  към  архивните  единици  със  съответно  включване  в 

историческата  справка  в  случаите,  в  които  те  са  копие  или  са 

заверени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мария  Бойкинова  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
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Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова   и  Таня  Цанева);   против  – 

няма.

Предложението се приема.

Преди  госпожа  Солакова  да  продължи,  колеги,  нямаме 

излъчване. Опитаха служителите в нашата администрация да видят 

какъв  е  проблемът.  Проблемът  не  беше  отстранен.  В  момента 

служител  от  администрацията  на  Народното  събрание  също  се 

опитва да подпомогне. Не е проблем, че нямаме излъчване, защото в 

един  момент  този  протокол  ще  бъде  публикуван  на  нашата 

интернет-страница.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, напомням за папката „Покани 

за  семинари“.  В  тази  връзка  има  и  изготвена  справка  от 

администрацията за лектори по Закона за обществените поръчки, но 

можете  да  видите  и  какви  покани  са  постъпили  в  Централната 

избирателна комисия.

Само за сведение ви докладвам писма от Министерството на 

регионалното развитие и от Министерството на вътрешните работи, 

в които са посочени лица на експерти, длъжностни лица, които да 

подпомогнат  Централната  избирателна  комисия.  Те  вече  вчера 

участваха  в  огледа  на  сградата,  която  областният  управител  ни 

предоставя на този етап.

Това ви го докладвам за сведение на този етап.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следващ  докладчик  –  госпожа  Ганчева.  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги,  докладвам  ви  писма,  които  са  получени  по 

електронната поща и които току-що ми бяха донесени.

С вх. № ЕП-03-1 от 13.06.2016 г. и към писмо с вх. № Е П-03-1 

от 13.06.2016 г.  от 19 април, номерирани са с 1 и 2, накратко това са 

e-mail-и  от  госпожа  Наталия  Узунова,  която  е  представител  на 

България  в  „Общи  въпроси  към  Съвета  на  Европейския  съюз“. 
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Приложено са ни изпратили на нашето внимание последния доклад 

от  заседанието  на  „Общи  въпроси  към  Съвета  на  Европейския 

съюз“,  в  рамките  на  което  са  били  обсъдени  компромисните 

предложения на представителството по предложение на Парламента 

за  реформа  на  Акта  за  избиране  на  членове  на  Европейския 

парламент.

На този етап са разглеждани най-приемливите за делегациите 

предложения на Европейския парламент, а именно чл. 1, чл. 3, чл. 4а 

и  4б,  чл.  6  и  чл.  7,  като  приложеният  доклад  съдържа  и 

първоначалните реакции на държавите-членки по предложенията.

Следващо обсъждане е на заседание, насрочено на 17 юни и в 

тази  връзка  ни  молят  за  съдействие  за  изпращане  на  позиции  в 

рамките – припомням – на създадения механизъм с оглед позицията 

на  България  по  тези  текстове  в  срок  до  16,00  ч.  на  16  юни тази 

година. Това е четвъртък, като допълнително за наше улеснение са 

изпратили  и  приложени  фалове  –  нонпейпъри  –  като,  колеги, 

докладвам, че част от документите са на английски език.

Първо,  като  докладчик  и  като  лице,  което  присъства  като 

представител на работната група, считам, че подобни становища и 

позиции на  Република България  –  това  е  мое лично мнение –  не 

могат  да  бъдат  изразявани  от  днес  за  утре,  а  трябва  да  бъдат  в 

резултат на обмислени и все пак съгласувани между институциите 

позиции. 

В  тази  връзка  предлагам  да  изпратим  едно  писмо,  ако 

комисията е съгласна, все пак да бъдат изпращани в рамките на този 

механизъм и информацията да бъде разменяна по-рано – нещо в този 

смисъл, защото днес, колеги, е 14 юни, ние сме колективен орган. 

Все пак ние обърнахме внимание на това и на работната среща, и в 

писмата, които изпратихме в рамките на този създаден механизъм. 

Позицията трябва да бъде изпратена в срок до 16,00 ч. на 16 юни 

2016 г., което е четвъртък след обяд. При всички положения, каквато 

и позиция да вземе Централната избирателна комисия, то тя трябва 
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да  бъде  обсъдена  –  по  мое  мнение  –  в  оперативен  порядък  на 

работно заседание, а след това да бъде приета на редовно заседание.

Може  би  да  помолим  да  бъде  изпращана  по-рано 

информацията или по-своевременно – нещо в този смисъл, тъй като 

виждам, че последното заседание е било на 6 юни, а следващото е 

насрочено за 17 юни, като предлагам да дадем за превод със срок до 

утре  документите,  които  са  приложени  на  английски  език  и  ще 

помоля  председателя  на  комисията  да  го  включим  като  точка  в 

работното  заседание,  което  е  насрочено  от  Вас,  госпожо 

председател,  с  дневен  ред  за  утре  като  по-приоритетно  с  оглед 

краткия срок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева. Ще го включа като точка втора за утре. 

По този въпрос ли, госпожо Сидерова? Заповядайте, госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали всичко е в папката на госпожа 

Ганчева? Отдолу има два файла, които са преводни. А, това е друго.

Иска ми се да има някакъв бърз превод, не можем да останем 

без това. Но съм съгласна с госпожа Ганчева, че изрично трябва да 

им обърнем внимание,  защото не  бива да  ни поставят  в цайтнот, 

след като нашето посолство към Европейския парламент изпраща 

своевременно тези материали в България по съответната електронна 

поща.  Би трябвало на секундата да дойдат при нас.  Електронната 

поща да се пренасочи и то само писмото, адресирано до нас, не е 

никакъв проблем. И, както каза и госпожа Ганчева, е уговорено, така 

да се каже, и съгласувано на тези съвместна среща.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като виждам, че e-mail е 

изпратен  в  рамките на  механизма от  госпожа Наталия  Узунова и 

може би, като за първи път в рамките на този механизъм, може и ние 

да бъдем, така да се каже, по-толерантни, защото до този момент се 
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уточняваше как да се изпраща информация и ние скоро върнахме 

един e-mail, че сме съгласни така да се изпращат. 

Затова може би сега, ако искате, да обърнем внимание, но да 

изчакаме да видим все пак как ще се разменя тази информация в 

рамките  на  механизма.  По-скоро  и  с  оглед  на  това,  че  тепърва 

започва да работи този механизъм, може би затова се получава това 

разминаване.

Но все пак аз считам, че наистина по-своевременно трябва да 

бъде изпращана информацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  за  превод  на 

документите, които не са преведени, в режим на спешен превод. 

Моля, режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  15 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова   и  Таня  Цанева);  

против –  1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

Колеги, включвам като точка втора в работното заседание утре 

тази точка.

Продължете, госпожо Ганчева, със следващия доклад.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали се 

намира  превод  на  Бюлетин  №  5  на  Международния  институт  за 

мониторинг на развитие на демокрацията, пристигнал с писмо с  вх. 

№ ЦИК-07-53 от 13.06.2016 г.

Докладвам го за сведение.

Докладвам  ви  и  превод  към  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-55  от 

13.06.2016  г.  Това  е  превод  на  поканата  за  регистрация  на 

наблюдатели на президентските избори в Република Молдова на 30 

октомври 2016 г.  И тъй като са  на 30 октомври,  предлагам да го 
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приемем  за  сведение  с  оглед  активния  период  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик – госпожа Бойкинова.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо от община Пловдив, от секретаря на община Пловдив с копие 

до Централната избирателна комисия, а оригиналът е до Комисията 

за защита на дискриминацията, с което ни уведомяват, че кметът на 

район „Южен“ във  връзка  с  наше писмо и  решение,  с   което му 

разрешихме  отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за членове 

на Европейския парламент от Република България, са предоставили 

исканите документи на Комисията за защита на дискриминацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, позволете ми в рамките на утвърдения дневен ред да 

върна към точка първа и към точка втора, доколкото нови преписки 

са готови.

Позволете  ми да  докладвам,  че днес  с  вх.  № ЧМИ-01-27 от 

днешна дата администрацията на Президента ни е изпратила препис 

от Указ № 180 от 10 юни 2016 г.,  с  който Президентът насрочва 

частичен  избор за  кмет на кметство Баба Тонка,  община Попово, 

област Търговище, на 2 октомври 2016 г. 

Това също е за сведение.

Госпожа  Грозева  има  думата  по  точка  втора  във  връзка  с 

промяна в състава на Общинска избирателна комисия.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги, в папка с моите инициали от днешна дата е качен проект № 

3246.  Току-що  ми  беше  разпределено  заявление  в  оригинал  от 

Валентина Илиева Петрова, член на ОИК – Видин, която моли по 

лични  причини,  а  именно  ползване  на  отпуск  по  майчинство  за 
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гледане  на  дете  до  двегодишна  възраст,  да  бъде  освободена  като 

член на ОИК – Видин. Моля да се запознаете с проекта на решение. 

Към него има писмо. Лицето е предложено от ПП ГЕРБ. Писмото е 

до  господин  Бойко  Борисов  в  най-кратък  срок  да  се  направи 

предложение за попълване състава на ОИК – Видин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

В такъв случай подлагам на гласуване първо предложения ни 

проект на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

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

Солакова  и Таня Цанева);  против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 3266-МИ/НР.

Колеги, режим на гласуване на писмото до представляващия 

съответната политическа сила.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

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

Солакова  и Таня Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващия  докладчик.  Това  е 

госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, разпределена ми е 

само една преписка и я докладвам за сведение.
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Преписката е заведена с вх. № МИ-06-471 от 10 юни 2016 г. 

Това е писмо в оригинал, както и всички документи са в оригинал, 

от община Кнежа, подписано от секретаря на общината. Приложени 

са протоколът за разпечатване на помещението с изборните книжа и 

материали,  тъй като се е  наложило да изваждат изборни книжа и 

материали във връзка  с  писмо на  Министерството на  вътрешните 

работи  –  Районно  управление  Ботевград.  Приложено  е  копие  от 

заповедта, протоколът е в оригинал.

По  тази  преписка  вече  сме  обърнали  внимание  на  община 

Кнежа, че когато отварят помещение и подготвят книжа и материали 

за съдебните органи и органите на дознанието и във всички останали 

случаи  следва  да  описват  и  състоянието  на  чувалите  и  другите 

пакети, в които се съхраняват изборни книжа и материали. Отговори 

сме вече.

Това е само за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Следващият  докладчик  е  господин  Баханов.  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-08-32 от 

07.06.2016  г.  по  факса  беше  пристигнало  искане  от 

Административен съд – Благоевград, по повод гледане в същия съд 

на  административно  дело  №  306  от  2016  г.,  да  им  предостави 

Централната  избирателна  комисия  заверен  препис  от  списъка  на 

гласувалите повече от един път в изборите за кмет на територията на 

община Сандански от 25.10.2015 г., както и списък на гласувалите в 

нарушение  на  разпоредбите  на  Изборния  кодекс  за  изборите  за 

общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. 

Всички проверки са извършени от ГД ГРАО. С наше писмо с 

изх.  №  МИ-08-34  от  09.06.2016  г.  сме  изпратили  съгласно  наше 

протоколно решение от 09.06.2016 г. намиращите се в Централната 

избирателна комисия списъци, предоставени ни от ГД ГРАО, като 

във  втория  абзац  сме  описали,  че  нямаме  предоставени  данни  за 
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лица,  гласували  повече  от  един  път  в  изборите  за  общински 

съветници и кметове на територията на община Сандански, което е 

коректният  запис.  Но  след  допълнителна  проверка,  която 

извършихме с  госпожа Сидерова,  се  установи,  че  има  едно  лице, 

което е гласувало не два пъти на територията на община Сандански, 

а в две различни общини. 

С  оглед  коректността  на  информацията,  която  Централната 

избирателна  комисия  предоставя,  към  МИ-08-34  от  09.06.2016  г. 

допълнително беше изпратено писмо, с което изпращаме списъка от 

ГД ГРАО, където под № 64 фигурира едно лице, което е гласувало 

два пъти, но в различни общини – в община Кресна и в секция в 

община Сандански.

Затова,  уважаеми колеги,  моля  за  последващо одобрение  на 

това допълнително писмо, което беше изпратено с оглед на кратките 

срокове, които изискваха от съда в Благоевград.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, режим на гласуване 

на това последващо одобрение.

Моля, гласувайте.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  16 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова  и Таня  

Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Господин  Ивков,  Вие  сте  по  дневния  ред.  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  с  писмо  с  вх.  № МИ-06-473  от 

13.06.2016  г.  от  община  Съединение,  област  и  административен 

център Пловдив ни уведомяват, че стаята, определена за съхранение 

на бюлетини и книжа от произведените местни избори на 23 и 30 
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октомври 2011 г. е била отваряна. Прилагат в съответствие с наше 

Решение № 2662 заповед на кмета и протокол.

Докладвам го за сведение.

Следващото е с подобен характер. Писмо с вх. № МИ-06-466 

от 09.06.2016 г. от община Опака, в изпълнение на т. 31 от Решение 

на ЦИК № 2662 за отваряне на запечатано помещение приложено ни 

изпращат заповед на кмета и копие на протокола.

Също го докладвам за сведение.

Имам още две постановления за докладване, но по тях още не 

сме се разбрали, така че ги оставям за следващо заседание.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  МИ-15-763  от  13.06.2016  г. 

Председателят на ОИК – Пловдив, ни изпраща поисканите от нас 

изпълнителен лист в оригинал и реквизити по банковата сметка на 

лицето, което е кредитор, за което имаше съдебно решение, ако си 

спомняте, беше му издаден и изпълнителен лист. ОИК – Пловдив, 

беше осъдена за сумата от 650 лв.  

Ние изискахме оригинала на изпълнителния лист и банковата 

сметка  на  лицето.  Въпросът  е  да  видим сега  какви  по-нататъшни 

действия ще предприемем. 

Докладвам го за сведение и за разискване или, ако прецените, 

че няма нужда да го разискваме, аз не зная как да процедирам оттук 

нататък с тази преписка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков,  колеги, 

предлагам  преписката  да  бъде  предоставена  на  счетоводството  за 

изплащане съобразно нормите на действащото законодателство.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Нямам повече доклади.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване на предложението, което направих.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова  и Таня Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Следващият  докладчик  е  госпожа  Нейкова.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали са 

проектите  на  писмата,  които ще докладвам и ще ви предложа да 

бъдат изпратени.

Първото е с № 7695 до всички избирателни комисии и то е по 

повод решението на Комисията за защита на личните данни, с което 

се запознахме преди едно или две заседания, където е установено, че 

има  неправомерно  използване  на  лични  данни  от  Общинска 

избирателна  комисия  при  публикуване  на  данни  в  интернет-

страницата на ОИК. 

Предлагам ви на вниманието на всички общински избирателни 

комисии  да  изпратим  писмо  със  съдържанието,  което  виждате  в 

проекта:

„По повод произвеждането на нови и частични избори, както и 

при  всички  случаи  на  осъществяване  на  правомощията  на  ОИК 

съгласно  Изборния  кодекс  и  ЗМСМА  ви  обръщаме  внимание  за 

следното.  С  цел  прозрачност  в  работата  на  ОИК  на  интернет-

страницата  на  ОИК  следва  да  се  публикуват  незабавно  всички, 

посочени  в  чл.  86  от  ИК  документи  и  данни.  Задължително 

изискване  е  информацията  да  се  публикува  в  съответствие  със 

Закона за защита на личните данни и да не се допуска неправомерно 

обработване и използване на личните данни на физическите лица, 

както и разпространението им без правно основание.“

Мисля,  че  е  напълно  достатъчно,  за  да  обърнем  внимание, 

както и говорихме и предния път.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Моля, режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  16 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова  и Таня  

Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Продължете със следващия си доклад, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващото писмо е до Комисията за 

защита на личните данни. Номерът на проекта е  7696 и той е  по 

повод  предстоящите  през  есента  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  и  референдум.  Да  изразят  становище  относно 

необходимостта  от  регистрация  като  администратори  на  лични 

данни  на  партии,  коалиции,  инициативни  комитети,  избирателни 

комисии, които предстои да бъдат назначени, както и всички, които 

ще се  регистрират  за  участие  в  изборите  или за  информационно-

разяснителната кампания.

Моля ви да се запознаете с проекта на писмо. При предходни 

избори сме изпращали подобни писма. Те са изразявали становища, 

но дотолкова, доколкото не винаги позицията е една и съща, мисля, 

че  би  било  добре  да  имаме  актуално  към момента  становище  на 

комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  надявам  се,  че 

успяхте да се запознаете с проекта на писмото.

Има ли коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова  и Таня Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Това  е  госпожа 

Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги,  докладвам ви  преписка  с  вх.  № ЧМИ-06-17 от 

10.06.2016 г. Тя е пристигнала от Общинска избирателна комисия – 

Монтана, която ни изпраща свое Решение № 435-МИ от 07.06.2016 

г.,  с  което  е  прекратила  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на 

кметство  Клисурица,  община  Монтана  –  Васил  Иванов  Цеков, 

поради смърт.

Към писмото е приложен протокол от заседанието, справка от 

ГД  ГРАО,  Дирекция  АПИО  –  община  Монтана,  за  броя  на 

населението в с. Клисурица, а именно то е 98 по постоянен адрес, 

113 по настоящ адрес или общо 83 по постоянен и настоящ адрес. 

Приложен  е  и  смъртният  акт  и  съответно  становище,  което  е 

изпратила на кмета на община Монтана.

Както знаете,  аз ви го докладвах и ние отговорихме с наше 

писмо,  което  изпратихме по  повод  питането  на  кмета  на  община 

Монтана.

Докладвам  ви  го  за  сведение,  тъй  като  преписката  вече  е 

приключена.  Частични  избори  няма  да  се  насрочват  в  кметство 

Клисурица,  а следва да се назначи,  както и отговорихме,  кметски 

наместник.

Разбира се, към него е приложено и предложение от Общинска 

избирателна комисия – Монтана, за изплащане на възнаграждение. 

Но него ще го докладвам, след като уточним процедурата. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Продължете със следващия си доклад.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-690 от 

13.06.2016  г.  по  електронната  поща  е  пристигнало  запитване  от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Лом,  която  на  18  май  ни  е 

изпратила  уведомление  и  писмо,  че  е  прекратила  предсрочно 

пълномощията  на  Милен  Славчев  Миленов  на  свое  заседание  от 

16.04.2016 г. поради влязла в сила присъда. 

Към преписката тогава ни е изпратила и решението на съда по 

НДОХ  №  618  от  2015  г.  До  този  момент  не  бяхме  получили 

решението, за да окомплектоваме преписката. Проведох телефонен 

разговор. Днес или утре ще го получим. 

При направената справка за броя на населението в кметство 

Станево  се  установи,  че  по  постоянен  адрес  има  241  жители,  по 

настоящ – 308 или общо с постоянен и настоящ адрес – 206 жители.

Тъй  като  прекратяването  на  пълномощията  е  настъпило  на 

16.04.2016  г.,  от  която  дата  е  и  решението,  изпълнени  са 

изискванията за провеждане на частичен избор за кмет на кметство 

Станево,  поради  което  в  четвъртък  ще  ви  подготвя  решение  с 

предложение  до  президента  на  Република  България  –  след 

получаване  на  решението,  заверено,  за  да  може  да  бъде 

окомплектована преписката до президента.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Следващ  докладчик  е  госпожа  Солакова.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  има  две  докладни  записки, 

които са публикувани във вътрешната мрежа, изготвени от главния 

счетоводител  в  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия.  Искам  да  похваля  госпожа  Грозданова  за  подробната 

справка,  която  е  представена  в  тази  докладна  записка  относно 

актуализираното месечно разпределение на бюджета на Централната 

избирателна  комисия  за  2016  г.  Попълнена  е  таблицата,  а  това  е 

макет  по  образец  за  месечното  разпределение.  Но  освен  това  в 
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докладната записка има малко по-подробна разбивка в табличен вид 

на основните показатели по изпълнението на бюджета.

Знаете,  че  тази справка до 10-то число на следващия месец 

трябва да се изпрати по електронната поща на отговорния служител 

в Министерството на финансите. Предоставя ни се за одобряване.

Втората  докладна  записка.  Едната  е  с  №  ЦИК-99-41  от 

13.06.2016 г. – за очакваното изпълнение на бюджета. А ЦИК-09-41 

от  13.06.2016  г.  е  актуализираното  месечно  разпределение  на 

бюджета на Централната избирателна комисия. Тази справка трябва 

да  се  представи  в  Министерството  на  финансите  до  15  дни  след 

изтичане на полугодието.  В случая по таблицата  най-добре ще се 

ориентирате за изпълнението на бюджета.

Всички  неразходвани  средства  или  средствата,  които  са 

неизразходвани от бюджета на Централната избирателна комисия, са 

разпределени по месеци след май – от юни до декември. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предполагам,  че 

се  запознахте  с  докладните  преписки.  Предлагам  да  одобрим 

предоставянето  на  актуализираното  месечно  разпределение  на 

бюджета на Централната избирателна комисия, както и да одобрим 

представянето на очакваното изпълнение.

Моля, колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

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

Солакова  и Таня Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка седма – 

от дневния ред:

7.  Доклад  по  постановление  за  прекратяване  на 

наказателно производство на Районна прокуратура.
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Докладчик – господин Баханов.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  предходно  наше 

заседание  гласувахме  начина,  по  който  ще  се  докладват 

постановленията  за  откази  за  образуване  на  наказателни 

производства по предложение на колегата Ивков. 

Позволявам си на днешното заседание да ви докладвам само 

едно, което е за прекратяване на наказателно производство, тъй като 

е със седмодневен срок за обжалване.

То  е  с  вх.  №  МИ-09-514  от  09.06.2016  г.  от  Районна 

прокуратура  –  гр.  Трявна.  Става  въпрос  за  едно  лице,  което  е 

работило в Гърция. През 2012 г. се е пенсионирало в Гърция, спряло 

е работа. През 2013 г. е подало заявление за издаване на документи в 

България. Пак е отбелязано, че живее в Гърция. Тук е записано, че 

по лична карта е вписан постоянен и настоящ адрес в гр. Трявна на 

съответната улица.

На  25.10.2015  г.  на  последните  избори  лицето  е  решило  да 

упражни избирателното си право. Отишло в избирателна секция № 

005,  тъй  като  е  мислило,  че  трябва  да  гласува  в  тази  секция. 

Председателят на комисията е установил, че избирателят не е бил 

вписан в избирателните списъци, но също така го няма и в списъка 

на  заличените  лица.  Проверил  е  и  адреса  по  лична  карта  и  са 

допуснали  лицето  да  гласува.  Предоставили  са  бланки  със 

съответните  декларации,  които лицето е  попълнило.  След  като е 

била  дописана  в  избирателния  списък  на  секция  №  005,  е  била 

допусната да гласува.

По  същия  начин  се  е  явила  и  на  01.11.2015  г.  да  упражни 

правото си на глас. Отново е била дописана в избирателната секция 

№ 005. 

Обаче, колеги, при проверка се установило, че лицето е било 

вписано в забранителен списък в изборите за общински съветници и 

кметове на 25.10.2015 г.  в секция № 004. Тоест,  тя е трябвало да 

гласува в друга секция – в секция № 004 – а не в тази, в която била 
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дописана и е гласувала. В забранителния списък на секция № 005 

същата не е била вписана.

Видно е, че жената е отишла да гласува в грешна секция. Но 

тук пише: „Всички действия на членовете и на председателя на СИК 

№  995  сочат  към  непрофесионално,  некомпетентно  и  немарливо 

справяне със специфични служебни задължения, които са улеснили 

незаконосъобразното упражняване на вот на гражданин без право на 

това на първи и втори тур.“

Уважаеми колеги, след това се прави анализ, че лицето не е 

имало намерение да извърши противоправни действия и да постигне 

общоопасната последица, именно да промени изборния резултат в 

секция № 005, поради което считат, че не е осъществила състава на 

престъпление по чл. 140, ал. 1 и чл. 226, ал. 1 от НК, поради което 

прекратява наказателното производство.

Това е фактическата обстановка, колеги.

Моето предложение е да остане за сведение, тъй като, видно от 

изложеното в постановлението,  лицето, първо, е отишло в грешна 

секция,  второ,  членовете  на  тази  секция  не  са  извършили 

необходимите  действия  по  проверка  дали  наистина  това  лице  е 

подотчетно на тях, грубо казано, и са го допуснали да гласува, след 

като са му видели само адреса.

Затова предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам. Остава за сведение.

Колеги, преминаваме към последната точка – точка осма -  от 

дневния ред:

8. Разни.

Колеги, позволете ми няколко доклада от мен.

На  първо  място,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  от  днешно 

заседание в PDF формат с № 0306/2016 е публикуван протоколът от 

срещата  на  представители  на  Централната  избирателна  комисия  с 
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Проучвателната  мисия  на  ОССЕ.  Можете  да  се  запознаете  със 

стенографския протокол.

Но  второ  място,  колеги,  знаете,  че  утре  в  10,30  ч.  свиквам 

работно заседание. С оглед днешното ни заседание, както и с оглед 

новополучена информация ще ревизирам дневните точки за утре, ще 

включа и нови. Но молбата ми е днес след обяд и утре за 10,30 ч. да 

се  запознаете  с  материалите,  за  да  можем  да  започнем  дебатите 

информирано.

В тази връзка е създадена вече папка „Работно заседание“ за 

утре и вътре са публикувани и материали. Бих искала да ви кажа 

предварително няколко информации, които са важни за утрешното 

ни заседание.

Точка от дневния ред „Развитие на администрацията“ – знаем 

колко  много  говорихме  по  тази  точка,  включително  и  нашето 

решение на работно заседание да поканим във връзка с провеждане 

на  конкурс  за  служител  по  информационни  и  комуникационни 

технологии  представители  от  Министерството  на  транспорта, 

съобщенията  и  информационните  технологии  и  от  Дирекция 

„Информационни  и  комуникационни  системи“  на  Народното 

събрание.

В тази връзка вчера осъществих контакт с главния секретар на 

Народното събрание. Отговор от главния секретар за предоставяне 

на  експертна  помощ  от  Дирекция   „Информационни  и 

комуникационни  системи“  беше,  че  в  момента  юристите  ще 

проверят  дали  и  до  колко  Народното  събрание  би имало  законен 

повод и правно основание да окаже това съдействие, като господин 

Славчов пое ангажимент днес да ме уведоми до края на работния 

ден.

На второ място, и в днешно заседание, и в заседание за утре е 

публикуван файл, наречен „График отпуски – членове на ЦИК – юни 

и  юли 2016 г.“.  Това,  което  е  публикувано,  колеги,  е  списъкът  с 

отсъстващите,  който е известен към днешна дата – отсъстващи по 

различни  причини  –  различни  видове  отпуски  или  включително 
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командировъчни. Тази информация моля да послужи за създаването 

на графика на отпуските на членовете на ЦИК през юни и юли по 

начин – тоест, вие да прецените вашите отпуски – по начин, така че 

да  може  да  бъде  осигурено  провеждането  на  заседания  на 

Централната избирателна комисия. Този въпрос ще го дискутираме 

утре.

На миналото работно заседание и днес в заседание стана ясно, 

че вече е публикувана информация, свързана с лектори по Закона за 

обществените  поръчки.  Моля  да  прегледаме  тези  лектори,  да 

помислим  и  за  други,  за  да  поканим  лектори  по  закона  и  по 

правилника за прилагането му, които да проведат необходимото ни 

специфично обучение.

Още  на  миналото  работно  заседание  стана  ясно  и,  че  е 

публикуван  списък  с  обществени  поръчки,  които  би  следвало  да 

бъдат  –  според  разбирането  на  нашите  юристи  –  проведени  от 

Централната избирателна комисия. Моля да се запознаем и с този 

файл.

На следващо място, администрацията е подготвила варианти 

за  осигуряване  на  транспортното  обслужване  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия. Моля и с това да се запознаете.

Във  връзка  с  новите  функции  на  Централната  избирателна 

комисия, както и на база на практиката ни досега ви моля до утре да 

помислите  и  да  имате  становище  относно  необходимостта  от 

създаване  на  нови  работни  групи  в  Централната  избирателна 

комисия или промяна, трансформиране, разделяне на съществуващи 

такива.

Обръщам внимание на един файл, наречен „Сгради“. Вие ще 

видите  за  какво  става  дума.  Моля  да  помислите  за  евентуално 

допълване на информацията в този файл.

За утре за работно заседание остават и докладните от миналия 

път  относно  осигуряване  на  транспорт,  както  и  международни 

пътувания – последното специално на членовете на ЦИК.
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Публикувана е информацията с предложенията по чл. 18 като 

предложение  от  страна  на  ЦИК,  също  така  и  анализът  на 

произведени избори и национален референдум 2015 г.

Колеги, имам и една молба. Нека да се координира с мен като 

председател  свикването  на  работни  групи  и  организирането  на 

срещи,  защото  графикът  ни  оттук  насетне  става  достатъчно 

напрегнат,  за  да  не  се  получава  дублиране  или  конкуриране  на 

различни работни групи. Да могат всички членове на Централната 

избирателна  комисия,  които  желаят,  да  участват  в  различните 

работни групи, в които те, така или иначе, са включени.

Свиквам  следващото  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия в четвъртък, 16.06.2016 г., от 10,30 ч.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

(Закрито в 12,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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