
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 358

На  21  юни  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  обнародван  указ  на  президента  на 

Република България за насрочване на частичен избор.

Докладва: Мария Мусорлиева

2. Проект на решение относно предложение до президента 

за нарочване на нов избор за кмет на кметство Петърница, община 

Долни Дъбник, област Плевен.

Докладва: Румен Цачев

3. Проект на решение относно предложение до президента 

за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  община  Главиница, 

област Силистра.

Докладва: Емануил Христов

4. Становище  по  досието  за  промени  в  европейското 

изборно законодателство.

Докладва: Румяна Сидерова

5. Искане за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Мария Бойкинова и

Александър Андреев

6. Доклад по постановления на прокуратури.



Докладват: Владимир Пенев и

Метин Сюлейман 

7. Доклад  относно  докладна  записка  във  връзка  с 

транспортните разходи.

Докладва: Севинч Солакова

8. Доклади относно изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Александър Андреев,

Емануил Христов,

Мария Бойкинова,

Румен Цачев

9. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,

Владимир  Пенев,  Таня  Цанева,  

Метин Сюлейман

10. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Метин Сюлейман, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова и Румен Цачев.

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка 

Ганчева, Росица Матева.

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.

* * *
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

откривам днешното заседание на 21 юни 2016 г. В достатъчен състав 

сме да започнем.

В момента в командировка са госпожа Ивилина Алексиева, 

Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева  и  Йорданка 

Ганчева.  В  отпуск  е  госпожа  Грозева  и  в  болничен  –  господин 

Цветозар Томов.  

Моля  да  погледнете  дневния  ред  и  в  случай,  че  има 

допълнителни заявки, да ги кажете. Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в точката, която 

е искане за отваряне на запечатани помещения и отделно от това с 

оглед  протоколното  решение  от  миналото  заседание  да  минаваме 

преписките  за  възнаграждения,  имам  една  преписка  за 

възнаграждения на ОИК Сунгурларе.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. Заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  искам  най-напред  да  попитам 

това,  което  господин  Андреев  каза.  Ще  включим  ли  точка  за 

възнаграждения,  защото  имахме  принципно  решение,  Вие 

отсъствахте, тъй като аз имам 6, които са ми готови?

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ако решим, да я 

включим в  дневния ред.  След като обсъдихме въпроса,  свързан  с 

възнагражденията, има ли други заявки? Реши се да бъдат заявени и 

когато  можем,  да  ги  гледаме.  И  Вас  ли,  господин  Цачев?  Добре. 

Други заявки, колеги? Няма.

Предлагам да гласуваме дневния ред с направените промени 

ведно  и  с  това  колегите  Сюлейман  и  Пенев  да  броят  като 

взаимозаменяеми.

Режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 
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Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева), против – 

няма.

Дневният ред се приема.

Продължаваме с точка първа от дневния ред:

Доклад  относно  обнародван  указ  на  президента  на 

Република България за насрочване на частичен избор.

Уважаеми колеги,  в  „Държавен вестник”,  брой 46,  с  номер 

180 президентът е насрочил частичен избор за кмет на кметство Баба 

Тонка,  община Попово,  област Търговище, на 2 октомври 2016 г. 

Това ви го докладвам за сведение.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:

Проект на решение относно предложение до президента за 

насрочване  на  нов  избор  за  кмет  на  кметство  Петърница, 

община Долни Дъбник, област Плевен.

Докладчик е господин Румен Цачев. Заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  нямам 

готовност  с  проекта  на  решение,  с  който  да  предложим  на 

президента насрочване на нов избор за кмет на кметство Петърница, 

община Долни Дъбник, област Плевен. За следващото заседание ще 

го подготвя. Става дума за обявяване на избора за недействителен. С 

решението  си  Върховният  административен  съд  потвърждава 

решението на Административен съд Плевен, предвид което предстои 

произвеждане на нов избор.

Това, което ми прави впечатление от преписката, която ни е 

изпратена от общинската избирателна комисия, освен документите, 

които  доказват  това  обстоятелство,  е  това,  че  общинската 

избирателна комисия според мен неправилно е приела решение,  с 

което  е  прекратила  правомощията  на  настоящия  кмет  на  село 

Петърница предвид решението на Административния съд Плевен и 

предвид  решението  на  Върховния  административен  съд,  а  тези 

правомощия се прекратяват по силата именно на решението на съда, 
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изпълнявайки закона. В този смисъл решението на самата комисия е 

неправилно и може би трябва да вземем отношение по този въпрос. 

За следващото заседание, сега за сведение, ще подготвя проект на 

решение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, тази точка остава 

за следващото ни заседание.

Продължаваме с трета точка  от дневния ред:

Проект на решение относно предложение до президента за 

насрочване на частичен избор за  кмет на община Главиница, 

област Силистра.

Докладва господин Емануил Христов. Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги,  знаете сагата,  която беше в община Главиница.  Има вече 

окончателно решение не само на Административния съд в Силистра, 

а и при обжалването във Върховния административен съд. По този 

повод  на  2  юни  е  имало  заседание  на  общинската  избирателна 

комисия  в  Главиница  във  връзка  с  прекратените  правомощия  на 

избрания  кмет  на  общината  и  се  прави  предложение  пред 

Централната  избирателна  комисия  да  бъдат  насрочени  частични 

избори за нов кмет на кметство Главиница, като са приложени освен 

уведомлението  съответно  решенията  на  общинската  избирателна 

комисия  за  уведомяването  на  Централната  избирателна  комисия, 

приложени са и решенията на Административния съд в Силистра и 

решението на Върховния административен съд по този казус. 

Затова  аз  предлагам  на  база  на  тези  документи,  във 

вътрешната мрежа в моята папка е проектът за решение, предлагам 

Централната  избирателна  комисия  да  предложи на  президента  на 

Република България да насрочи частичен избор за кмет на община 

Главиница,  област  Силистра,  като  считам,  че  Централната 

избирателна комисия смята, че са представени всички необходими 

документи съгласно чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Въпроси,  допълнения? 

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  имам  питане  по  отношение  на 

самото писмо, което е с вх. № МИ-15-668 от 06.06.2016 г. Проблемът 

е,  че в деловодната система, вчера си направих труда да проверя, 

такова писмо въобще няма, в нашата деловодна система.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Проблемът е, че са дошли две писма 

на едно място и са ги сложили под един и същ номер. Номерът е 

сложен  върху  писмото,  което  е  искане  за  заплащане  на 

възнаграждение за проведеното заседание на 2 юни. Затова едва днес 

го  докладвам,  защото  и  аз  съм  го  сложил  в  общия  кюп.  В 

деловодството не са забелязали, че има такова писмо. И след като се 

обадиха  от  ОИК  Главиница  да  питат  какво  става,  защо  няма 

решение,  открихме,  че  под  искането  е  самото  удостоверение,  на 

което  няма входящ номер.  С един и  същ номер  са  с  искането  за 

изплащане на възнаграждение.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Проблемът  е,  че  във  входящата 

кореспонденция,  описана  в  деловодната  система,  няма  входящ 

номер и за изплащане на възнаграждения. Аз предлагам, тъй като 

това е поредният случай, в който определени преписки не се виждат 

в деловодната система, да се обърне внимание в деловодството и да 

се  потърси  отговор  на  въпроса  кога  и  как  се  случва  така,  че 

определени  преписки  да  остават  невидими  за  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия.  Уточнявам,  че  няма  преписка, 

която да е от ОИК Главиница, независимо с какъв предмет.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, моля ви 

да ми дадете възможност аз да направя проверка и ще ви докладвам 

малко по-късно. Съжалявам, но бих искала да проверя въпроса.

Който  е  съгласен  с  предложеното  от  господин Христов  да 

предложим  на  президента  да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на 

община Главиница, област Силистра, моля да гласува.
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Режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева), против  –  1  (Севинч 

Солакова).

Решението е № 3270-МИ.

Следва  да  бъде  изготвено  и  писмо.  Който  е  съгласен  да 

изпратим това писмо, моля да гласува.

Режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

Становище по досието за промени в европейското изборно 

законодателство с докладчик Румяна Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  пристигнало  е 

писмо, доклад от заседанието на работната група „Общи въпроси”. 

Работната група е провела заседание на 17 юни по промените в акта 

за  избиране  на  членове  на  Европейския  парламент.  На  нашето 

внимание  е  представен  доклад  от  заседанието  на  работната  група 

„Общи  въпроси”,  по  време  на  което  е  обсъден  актът.  Докладът 

заедно с приложенията към него ние ще получим и официално, за 

момента ни се препраща по линия на работната група предварително, 

защото от нас се изисква да обърнем внимание на предварителния 

документ  non  paper,  което  означавало  неофициален  документ,  на 

Германия и Дания относно предложенията за промени в категория Б. 

Самата позиция на Дания и Германия ви е качена на сайта в превод, 
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както  и  в  превод  е  качен  работният  документ  от  нашето 

представителство.

Аз  много  ви  моля  да  се  запознаете  с  документа,  защото 

заседанието е на 24-и и трябва да изпратим становище. Тоест, утре да 

го обсъдим на работно заседание. Ще ви бъде представен проект за 

становище. Преводът пристигна току що, в началото на заседанието. 

Преглеждайки  превода,  аз  мисля,  че  към  по-голямата  част  от 

позицията можем да се присъединим, но има въпроси, по които ние 

вече сме взели становище и по другите въпроси трябва да запазим 

нашето  становище.  Затова  ви  предлагам  да  приемем  нашето 

окончателно  становище  в  четвъртък  в  началото  на  заседанието,  а 

утре да го обсъдим на работно заседание. За съжаление от работната 

група, която по принцип отговаря по тези въпроси, само аз съм като 

заместващ председателя, иначе другите колеги са в командировка в 

момента.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, остава 

да обсъдим въпроса утре на работно заседание от 10 часа и ще го 

внесем въпроса отново на заседанието в четвъртък.

Следващата точка от дневния ред е:

Искане за отваряне на запечатани помещения.

Първо  е  госпожа  Бойкинова.  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № 

НС-14-1 от 14.06.2016 г. от областния управител на област Велико 

Търново  с  искане  за  разрешаване  за  достъп  до  помещението  за 

съхранение  на  запечатаните  торби  и  пликове  с  протоколи  от 

проведените  избори на  12  май  2013  г.  за  народни  представители. 

Позовават се на точка 19 от наше Решение 2511-НС от 30.04.2013 г. 

във връзка с наше Решение 1393 от 06.01.2015 г. с искане за отваряне 

на помещението във връзка с унищожаване на изборните книжа и 

материали  с  изтекъл  срок  на  запазване,  определени  с  УНС  от 
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експертната комисия на областната администрация Велико Търново. 

За  тези  книжа  и  материали  ни  уведомяват,  че  има  акт  за 

унищожаване  на  документи  с  изтекъл  срок  на  съхранение. 

Докладвам  ви  го,  без  да  съм  написала  проект,  тъй  като  съгласно 

нашето  Решение  1393  в  точка  7  казваме,  че  подлежат  на 

унищожаване  неценните  книжа,  които  да  бъдат  архивирани, 

изпълнени указанията на точки 2, 3 и следващите от решението, т.е. 

след  като  бъдат  архивирани  и  предадени  в  „Държавен  архив”  на 

останалите  книжа  и  материали,  а  ние  нямаме  сведение,  не  сме 

разрешавали отварянето на това помещение.

Аз се обадих по телефона на областната администрация, при 

което  те  ми  казаха,  че  са  ги  архивирали  и  ще  ни  изпратят 

документите,  след което ще ви представя проект за разрешение за 

отваряне на помещението за унищожаване на книжата. На този етап 

ви го докладвам за сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане от община Ивайловград, Хасковска област, с вх. № МИ-14-

124  от  20.06.2016  г.,  с  което  кметът  на  община  Ивайловград  Яна 

Овчарова  иска  от  нас  да  дадем  разрешение  за  отваряне  на 

запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и  за 

кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 

23 и 30 октомври 2011 г. с цел предаването на „Държавен архив” –

Хасково,  на изборните книжа и  материали от  проведените  местни 

избори през 2011 г.

В тази връзка съм подготвил и проект на решение, което е в 

моята  папка.  Моля  да  го  погледнете  и,  разбира  се,  да  дадем 

разрешение  за  отваряне  на  помещението,  за  извършване  на 

експертизата  и  предаването  на  „Държавен  архив”  на  изборните 
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книжа и материали от местните избори, като книжата от проведените 

президентски  избори  през  2011  г.  ще  останат  на  съхранение  до 

изтичането на срока на съхранение съгласно наше Решение 2662.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

въпроси? Няма.

Който е съгласен с предложеното от господин Андреев, моля 

да гласува.

Режим на гласуване.

Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за –  10  (Румяна  Сидерова,  

Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Метин  Сюлейман,  Мария 

Бойкинова и Таня Цанева), против – няма.

Решението е № 3271-ПВР/МИ.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  тази  точка  имам  само  да  ви 

докладвам за сведение получено от община Руен, Бургаска област, 

писмо с  вх.  № МИ-06-483 от  16.06.2016 г.,  с  което секретарят на 

община  Руен  ни  изпраща  протокола  и  заповедта,  с  която  са 

назначени лицата за извършване на събирането на изборните книжа 

и  материали  съгласно  наше  решение,  с  което  им  разрешихме 

отваряне на запечатаното помещение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Сега,  колеги,  даваме 

думата на колегите Владимир Пенев и Метин Сюлейман за доклади 

по следващата точка от дневния ред:

 Доклади по постановления на прокуратури.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  знаете,  с  нашето 

протоколно решение на 2 юни взехме решение за един по-кратък и 

синтезиран  доклад  във  връзка  с  постъпилите  постановления  в 

Централната  избирателна  комисия.  Докладвам  ви,  в  днешно 

заседание  в  моята  папка,  е  качен списък  с  всички постановления, 

които не са докладвани, разпределени на мен като докладчик и които 

касаят  различните  видове  избори,  които  са  произведени  от 
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Централната  избирателна  комисия  след  2014  г.  Самите 

постановления  са  качени  във  вътрешната  мрежа в  папка  „Местни 

избори  2015”,  съответно  подпапка  „Постановления”  и  подпапка 

„Владимир Пенев”, като постановленията са групирани в зависимост 

от  вида  на  изборите.  Така  че  докладвам  ви  тези  постановления 

съобразно  изготвения  списък  за  сведение,  а  в  случай,  че  след 

запознаване  някой  колега  има  предложение  за  конкретно 

предложение да  не остава  за  сведение,  а  да  бъде обжалвано,  това 

може  да  бъде  направено  след  предложение  от  негова  страна  в 

следващо заседание на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Аз  подобно  на  колегата  Пенев  съм 

подготвил  списък  на  всички  онези  постановления,  които  са  ми 

разпределени и не са докладвани досега – от 30 май до 14 юни 2016 

г.  съгласно  наше  протоколно  решение  от  2  юни.  Справката  е  в 

днешно заседание в папка „НС”. Това са общо 59 постановления на 

брой.  Самите  постановления  са  в  папка  „Местни  избори  2015”, 

подпапка „Постановления” и подпапка „Метин Сюлейман”, като има 

за всеки един от видовете избори отделни папки, в които са качени 

сканираните  файлове  на  постановленията.  Всеки един от  колегите 

може  да  се  запознае  с  тях.  С  това  приключвам  доклада  с 

постановленията, които съм изготвил като списък.

Ако  позволите,  има  едно  постановление,  което  ми  е 

преразпределено,  което  има  срок  за  обжалване,  което  искам  да 

докладвам по-подробно, това е с вх. № МИ-09-560 от 15.06.2016 г. 

Касае  е  се  за  лице,  което  е  гласувало  в  нарушение  на  изборните 

правила на проведените избори на 25 октомври 2015 г. в изборите за 

общински съветници и за кметове в Република България в секционна 

избирателна комисия № 2, град Ардино. В случая се касае за лице, 

което  има  настоящ адрес  в  Испания  и  е  фигурирал  в  списъка  на 
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заличените  лица.  В  изборния  ден  първоначално  лицето  не  е 

допуснато да упражни правото си на глас, като е указано, че за да 

може  да  упражни  това  право,  той  трябва  да  се  снабди  с 

удостоверение  по  чл.  40,  вследствие  на  което тя  отива  в  община, 

откъдето  се  е  снабдила  с  такова  удостоверение.  След  това  е 

допусната и е гласувала.

С  оглед  на  така  докладваната  фактическа  обстановка  и 

постановлението  по  случая  наблюдаващият  прокурор  стига  до 

извода,  че няма извършено престъпление,  поради което отказва да 

образува  досъдебно  производство.  Аз  споделям  извода  на 

наблюдаващия прокурор и предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  ли  други  мнения, 

колеги?  Нямате.  Добре,  остава  за  сведение.  Много  благодаря  на 

двамата колеги.

Сега госпожа Севинч Солакова относно:

Доклад  относно  докладна  записка  във  връзка  с 

транспортни разходи и други.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  отново  ви  докладвам  тази 

докладна  записка  от  9  юни  2016  г.  от  директора  на  дирекция 

„Администрация” относно възстановяване на необходими разходи, 

свързани с използването на обществен транспорт поради липса на 

служебен транспорт за Централната избирателна комисия. Както си 

спомняте, тъй като в самата докладна са посочени дейности, които 

са извършвани и от администрацията на Централната избирателна 

комисия,  а  става  въпрос  и  за  членове  на  ЦИК,  по  тази  причина 

поискахме  допълнително  пояснение  и  такова  допълнителна 

докладна  е  внесена  на  16 юни 2016 г.  от  госпожа Манолова  към 

същия вх. № ЦИК-09-40. Освен това пак по искане на Централната 

избирателна  комисия  тя  направи  и  справка  за  служителите  от 

администрацията на ЦИК, които са ползвали транспорт в периода и 

след 10 март, тъй като на 10 март е имало протоколно решение на 
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Централната  избирателна  комисия,  което  касае  служителите  от 

администрацията на ЦИК. Справката и докладните са публикувани 

във вътрешната мрежа. Мисля, че изяснихме всички въпроси. Касае 

се  за  възстановяване  на  разходи,  които  са  извършени  както  от 

членове на комисията, така и от служители от администрацията на 

ЦИК във връзка и по повод изпълнение на служебни задължения. 

Протоколното ни решение от 10 юни е по принцип съгласие 

за  поемане  на  бъдещи  разходи,  но  не  включва  представяне  на 

информация периодично,  дали  всеки месец или на  тримесечие  от 

администрацията за извършени такива разходи, които са заявени в 

счетоводството  или  вече  са  възстановени  по  силата  на  нашето 

протоколно  решение.  Затова  днес  наред  с  одобрението  на 

предложението  по  докладната  записка  може  би  да  помислим, 

запознахме  се  с  реда,  който  касае  колегите  от  администрацията, 

директорът  на  дирекция  „Администрация”  да  ни  представя 

периодично, по своя преценка на какъв период от време, справка за 

необходими такива разходи.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

предложеното от госпожа Солакова, моля да гласува.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

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

Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз отново си позволявам да 

докладвам писмото от печатницата на БНБ, тъй като касае образеца 

на  бюлетина.  Прегледах  измененията  в  Изборния  кодекс,  които 

касаят  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент. Моля за вашето внимание към чл. 325, ал. 5 и с оглед 

на нашето обсъждане и резултата от нашето обсъждане можем да 
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направим и предложение между първо и второ четене в Народното 

събрание за включване на такива промени в ал. 5 на чл. 325, тъй като 

с измененията в разпоредбите на ал. 1, т. 5 и ал. 3 не е съобразено и 

не е  направено изменение в ал.  5  и на този етап в бюлетината за 

гласуване извън страната не е  предвидено квадратче,  което да е  с 

изписан надпис „не подкрепям никого”. Моля за вашето внимание. 

Писмото е с вх. № ПВР-00-4 от 14.06.2016 г.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Питането е предварително, защото те 

трябва  да  поръчат  производството  на  хартията,  защото  този  вид 

хартия  не  се  произвежда  непрекъснато,  той  се  произвежда  по 

поръчка.  Ако си спомняте,  още от 2014 г.  бяхме запознати с този 

въпрос.  Хартията  е  по-дебела,  по-плътна  и  не  върви  в  постоянно 

производство,  както  вестникарската  и  другата,  която  е  за 

административни цели, а нейното производство върви по поръчка.

Те питат за полета, не питат за дължина. Те питат за ширината 

на бюлетината, защото от това също зависи хартията.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, тъй като 

въпросът  е  важен,  остава  след  заседанието  да  го  погледнем  по-

обстойно,  дали  всички  графи  са  включени  и  ще  отговорим  на 

печатницата.

Продължете, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

получени писма от община Пловдив и Столична община в отговор на 

наше искане да ни представят документи, които да приобщим към 

архивните единици от изборите за общински съветници и за кметове 

през 2011 г. С вх. № МИ-06479 от 15.06.2016 г. сме получили писмо 

от  община  Пловдив  с  приложени  документи,  които  вече  са 

предоставени на колегите за прикрепяне към архивните единици. По 

същия начин сме получили писмо с вх. № МИ-07-18 от 20.06.2016 г. 

от Столична община. Видно от това писмо, подписано от кмета на 

район „Възраждане”,  става ясно, че са предадени за унищожаване, 
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посочени са писмата, с които те са изпратили в Централен държавен 

архив акта от 19 май 2016 г.  за унищожаване и са получили едно 

писмо, с което Регионалният държавен архив уведомява общинската 

администрация,  че  приема  за  сведение  представения  акт  за 

унищожаване. Тези документи подлежат на унищожаване с изтичане 

на двумесечния срок. Все още този срок не е изтекъл.

Сред  тях  обаче  аз  не  виждам  документите,  които  ние  сме 

поискали от Столична община. Тоест, те не са включени в този акт за 

унищожаване.  В  тази  връзка  ще  прегледаме  отново  получените 

документи от общините, за да можем да ги съпоставим с получените 

с  исканите  от  нас  и  там,  където  е  необходимо,  на  конкретните 

общини  ще  напишем  допълнително  писмо.  На  този  етап  имаме 

отговори  от  12  общини  от  общо 14.  На  следващото  заседание  се 

надявам,  че  информацията  ще  бъде  попълнена  и  тази  таблица  ще 

бъде  представена  на нашето внимание.  Таблицата  със  справката  е 

във вътрешната мрежа.

Искам  да  ви  обърна  внимание,  че  във  вътрешната  мрежа 

трябва да се намира преписка, оферта от Мтел от 10 юни 2016 г. с вх. 

№  ЦИК-08-9.  Знаете,  че  въз  основа  на  протоколно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  беше  проведена  среща  с 

представител  на  Мтел  във  връзка  с  наше  протоколно  решение  за 

закупуване  на  телефонни  апарати.  На  тази  среща  присъствахме 

госпожа  Ганчева,  госпожа  Нейкова,  господин  Цачев  и  аз.  Бяха 

поставени всички въпроси от страна на ЦИК, които ни интересуват. 

Беше направено предложение за предоставяне на най-добра оферта 

за  телефонните  апарати.  Най-активни  бяха  колегите  Ганчева  и 

Нейкова. Изразявам и благодарност, и висока оценка за нивото, на 

което водиха преговорите с представителя на Мтел. 

Това,  което  допълнително  беше  направено  като  искане  от 

колегата Нейкова, а именно да ни представят оферта и във връзка с 

ползваните  от  нас  лични  телефони,  има  и  такава  оферта  във 
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вътрешната мрежа.  На този етап ви докладвам за сведение,  за да 

може да се запознаете с отделните варианти като оферти.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Как  ще  решим,  колеги, 

след като са проведени преговорите, след като ни се предлага това и 

повечето хора са се запознали? Ако искате, да го гласуваме, за да 

може администрацията да придвижи по-нататък въпроса. Да запазим 

договорите за сегашните, които и по мое мнение са много добри, и 

както казва госпожа Солакова. 

Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме това предложение 

на  секретаря  Солакова,  а  именно да  бъдат  запазени  договорите  и 

оттам  нататък  вече  да  се  предприемат  следващите  стъпки  за 

закупуване  съгласно  заявката  от  ЦИК  за  членовете  и 

администрацията.

Режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева), против – 

няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа трябва 

да  е  публикувана  справка  във  връзка  със  средствата,  които 

предлагаме  да  се  гласуват  за  допълнително  възнаграждение  за 

членовете на ЦИК и за администрацията във връзка с изтеклия 3-

месечен период, в който отново имаше много и интензивна работа по 

организация и произвеждане на частични и нови избори на 5 юни и 

втори тур на  12 юни тази  година.  Знаете,  в  събота  и  в  неделя  се 

наложи да се работи, включително и администрацията и това да се 

приеме като една малка компенсация за  извършените дейности от 

нас и от колегите от администрацията.
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Предложени са два варианта.  Разбира се,  имаме формирани 

средства по бюджета за 6-месечието. В изпълнение на принципното 

ни  съгласие  за  размера  на  средствата,  които  да  послужат  за 

допълнително  материално  стимулиране  е  направено  едно 

разпределение  за  ДМС  на  колегите  от  администрацията  по 

предложение на Красимира Манолова като първи и втори вариант. 

Под вариантите виждате размера на възнаграждението за директора 

на дирекцията и за членовете на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  след 

обсъждане стигнахме до извода, че втория вариант е най-удачният.

Режим на гласуване за втория вариант.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова и Таня Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № МИ-04-03-11 от днешна дата 

е пристигнало писмо от ГД „ГРАО” относно извършената проверка 

за гласуване в нарушение на изборния кодекс в частичните избори, 

произведени на 1 юни. От извършената проверка е установено, че 

няма нито една нарушение на кодекса във всички тези 11 кметства, в 

които е извършено гласуване.

Уважаеми колеги, продължаваме със следващата точка:

Доклади по писма.

Поредността,  която  е  в  дневния  ред,  е  следната:  Севинч 

Солакова, Владимир Пенев, Таня Цанева, Метин Сюлейман, Румен 

Цачев, Ивайло Ивков, Румяна Сидерова.

Заповядайте, колега Пенев.

 ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Докладвам  ви  постъпило  в 

Централната  избирателна  комисия  писмо  от  кмета  на  община 
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Сандански  с  вх.  №  МИ-06-486  от  17.06.2016  г.  Това  писмо  е  в 

изпълнение на точки 30 и 31 от Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 

г.  на  ЦИК,  като  към  него  са  приложени  заповедта  на  кмета  на 

община  Сандански,  с  която  е  назначил  комисия,  която  да  отваря 

помещението, в което се съхраняват изборите книжа и материали от 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове,  произведени  на  25 

октомври  и  1  ноември  2015  г.,  както  и  протоколи  установяващи 

извършените действия по отваряне на запечатаните помещения на 7, 

8, 9, 10 и 13 юни. Във всички случаи помещението е било отваряно 

във връзка с издадени съдебни удостоверения от Административния 

съд  в  Благоевград,  с  които  е  упълномощено  конкретно  лице, 

предполагам, че това е вещо лице, на което са предавани материали и 

книжа и след това то ги е връщало обратно в рамките на същия ден в 

помещението. Докладвам ви тази преписка за сведение.

Докладвам ви преписка с вх. № ЦИК-07-59 от 17.06.2016 г., 

която  е  разпределена  на  колегата  Ганчева,  която  днес  отсъства 

поради служебна командировка.  Касае се за група,  която подготвя 

предварителния проект на актуализираните препоръки и ръководни 

насоки  по  въпроси,  свързани  с  електронното  гласуване,  като  се 

предвижда  да  бъде  извършено  чрез  електронна  платформа 

съгласуване на предварителния проект на актуализирания документ, 

който  ще  бъде  изпратен  до  всички  държави-членки.  Това 

съгласуване и допитване ще бъде извършено в периода от 27 юни до 

15 август, като от 27 юни ще започне, но на 27 юни ще се извърши 

един уеб  базиран  семинар  във  връзка  с  разяснение  на  начина,  по 

който ще функционира самата интернет платформа за извършване на 

това  електронно  съгласуване  между  държавите-членки,  като  е 

необходимо да бъде извършена онлайн регистрация за участие както 

в уеб семинара, така и в електронната платформа, чрез която ще се 

извършва съгласуването и дискусията във връзка с този документ. 

Предвид това, че самият уеб семинар ще се проведе на 27 юни ние 
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трябва да извършим регистрацията преди това, ако имаме желание да 

участваме. 

Аз предлагам да извършим такава регистрация и ви предлагам 

да определим колегите Ганчева и Христов, тъй като поначало те имат 

отношение  към  въпросите,  свързани  с  електронното  гласуване,  да 

участват както в този уеб семинар, така и по-нататък във връзка с 

цялата кореспонденция, касаеща тази съгласувателна процедура.

Уважаеми  колеги,  има  и  други  предложения  за  колегите, 

които да участват в уеб семинара.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  предлагам   освен  колегите 

Христов  и  Ганчева  към  да  се  присъединят  и  колегите  Андреев  и 

Ивков.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.

Режим на гласуване за всички предложени колеги. Даже ще 

ви помоля, колега Пенев, когато имате допълнителна информация, да 

я съобщите, за да може всеки, който желае, да може да се включи.

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

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

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

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

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  за 

сведение с вх. № ЦИК-07-60 от 15.06.2016 г. писмо, което е дошло в 

Централната  избирателна  комисия  от  Международния  център  за 

парламентарни  проучвания,  с  което  ни  предлагат  обучение  по 

менажиране  на  изборните  процеси,  което  ще  се  състои  от  31 

октомври  до  4  ноември.  И  следващо  обучение  „Стратегически 

реформи  в  изборните  процеси”,  което  ще  се  състои  от  7  до  11 

ноември. Предлагам ви го за сведение, тъй като тогава сме в изборен 

процес.
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С вх. № ЦИК-004-77 от 16.06.2016 г. сме получили писмо от 

БСЧИ  –  Пловдив,  с  което  ни  уведомяват,  че  представител  в 

Обществения съвет от БСЧИ – Пловдив, ще бъде Стефан Манов със 

съответните  лични  данни.  Молят  тази  промяна  да  се  отрази  в 

съответния раздел на интернет сайта на ЦИК. „Като ви пожелавам 

успешна работа ви уверявам, че винаги можете да разчитате на наша 

морална  и  експертна  подкрепа”.  Подписано  от  Йордан  Памуков. 

Предлагам ви го за сведение. Днес ще има Обществен съвет, така че 

това  ще  го  доуточним  и  с  тях.  Ще  трябва  да  се  предостави  на 

администрацията  да  бъде  направена  съответната  корекция  в 

представителя  на  БСЧИ  –  Пловдив,  като  представител  в 

Обществения  съвет.  Днес  от  15  часа  ще  се  проведе  заседание  на 

Обществения съвет, за което сме уведомени.

Също така за сведение с вх. № ЦИК-07-62 от 20.06.2016 г. е 

изпратен до Централната избирателна комисия електронния вестник 

на Централната избирателна комисия на Грузия, в който вестник има 

различни  материали,  а  именно:  действието  на  Централната 

избирателна комисия във връзка с парламентарните избори, които ще 

се проведат в Грузия на 8 октомври 2016 г.; среща на Централната 

избирателна  комисия,  проведена  кръгла  маса  по  регистъра  на 

избирателите; частични местни избори, проведени в Грузия; среща с 

посланик Херман, който е глава на делегацията на Европейския съюз 

в  Грузия,  на  която  са  обсъждани  предстоящите  парламентарни 

избори; среща с вицепрезидента на Международния републикански 

институт;  среща  със  секционни  избирателни  комисии,  със  153 

представители  на  секционни  избирателни  комисии  във  връзка  с 

предстоящите  парламентарни  избори;  семинар  за  ефективна 

комуникация, който са провели; визита на Централната избирателна 

комисия  на  Грузия  в  Доминикана  като  наблюдатели  на  изборите, 

проведени  през  месец  май;  дарителска  акция  за  кръв.  Това  е  за 

сведение.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви за сведение с вх. № МИ-09-321 от 27.04.2016 г. писмо 

от Районна прокуратура, град Омуртаг, с което ни уведомяват, че е 

образувано досъдебно производство № 91/2016 по описа на Районно 

управление на МВР, град Омуртаг, срещу лице от град Омуртаг за 

това, че на 25 октомври 2015 г. в изборите за общински съветници и 

кметове същото лице е гласувало два пъти, съответно в секция № 10 

и № 23, което представлява престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК.

Следващото писмо, което докладвам, също е за сведение. То е 

от  Районна  прокуратура,  Асеновград,  с  вх.  №  МИ-09-350  от 

05.05.2016  г.  С  това  писмо  ни  уведомяват,  че  по  прокурорска 

преписка  №  406/2016  по  описа  на  Районна  прокуратура,  град 

Асеновград,  е  образувано  досъдебно  производство  срещу  лице  от 

град  Асеновград  за  извършено  престъпление  по  чл.  168,  ал.  1  от 

Наказателния кодекс.

Последното писмо, което докладвам пак за сведение, е също 

от Районна прокуратура Асеновград. Входящият № е МИ-09-352 от 

05.05.2016  г.  Уведомяват  ни  затова,  че  по  преписка  401/2016  по 

описа  на  Районна  прокуратура,  град  Асеновград,  е  образувано 

досъдебно  производство  срещу  лице  от  Асеновград  за  извършено 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-15-574 от  20.06.2016 г.  от  Общинска  избирателна  комисия 

Долни Дъбник. Това писмо е изпратено във връзка с решението на 

общинската  избирателна  комисия  за  обявяване  на  резултатите  от 

местните избори, което решение е отменено от съда и резултатът от 

избора е обявен за недействителен за кметство в село Петърница. По 
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същество  писмото  представлява  искане  въз  основа  на  решение на 

общинската избирателна комисия от 16 юни, в диспозитива на което 

решение  са  записали  да  отправят  искане  към  Централната 

избирателна комисия за отпускане на сумата от 1200 лв. един път 

още  един  път  175  лв.  Разбирам,  че  това  са  разноски,  които  са 

присъдени  с  решението  на  Върховния  административен  съд  по 

делата  за  избора  на  кмета  за  село  Петърница.  Молят  ни  за 

съдействие,  тъй  като  не  разполагат  с  бюджет  и  с  тези  суми  за 

изплащане на тези разноски.

Колеги, в този случай, след като и Централната избирателна 

комисия  оттук  насетне  ще  се  занимава  освен  с  изплащане  на 

възнагражденията на общинските избирателни комисии, както и със 

сумите по разноските по делата, предлагам да гласуваме проект на 

писмо до общинската избирателна комисия по въпроса, който ни е 

поставен  да  укажем  какви  действия  да  предприемат,  респективно 

лицето,  на  което  се  дължат  присъдените  разноски,  за  да  могат  да 

предприемат съответните действия.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  можем  да  не  изпълним 

изпълнителен лист.  Съгласна съм с текста  на писмото,  с  което да 

укажем  на  комисиите,  че  редът  е  искането  заедно  с  оригиналния 

изпълнителен лист да се отправят до нас, но ни молим да ни дадат 

обяснение, тъй като те са били страна по делото, за какво са тези 

разноски, тъй като те ми се виждат прекалено големи, оспорени ли 

са. Но факт е вече изпълнителният лист и нищо друго не можем да на 

правим. На самото дело е трябвало да се оспорват разноските като 

прекомерни.  Защото,  ако  е  1000  лв.  само  за  адвокатско 

възнаграждение, наистина е прекалено голямо. Аз мисля, че 1000 лв. 

за  вещо  лице  също  е  много  голямо  възнаграждение.  Но  в  такъв 

случай  ние  трябва  да  подготвим  едни  указания,  макар  че  вече  е 

минало, но все пак ще се обжалват частични избори, до общинските 
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комисии  как  да  действат  в  случаи  на  съдебни  дела,  да  оспорват 

възнагражденията.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.

Гласували 10 членове на ЦИК:  за –  10 (Александър Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова  

и Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-485 

от  16.06.2016  г.  от  община  Котел,  с  което  ни  уведомяват  на 

основание на точка 31 от наше Решение 2662 и ни изпращат заповед 

на кмета на Котел за отваряне на запечатано помещение и протокол. 

Това е за сведение

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Преминаваме към точката, 

която решихме да включим:

Доклади относно изплащане на възнаграждения на ОИК.

Започваме  в  следния  ред:  колегата  Андреев,  Емануил 

Христов, Бойкинова, Цачев, Ивков.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане от ОИК – Сунгурларе,  област Бургас,  с   вх.  № 

МИ-15-692  от  12.05.2016  г.  Общинската  избирателна  комисия  е 

провела едно заседание  на  08.04.2016 г.,  на което са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове,  т.е.  10 

членове  на  общинската  избирателна  комисия.  Заседанието  е 

проведено  във  връзка  с  писмо,  което  беше  получено  при  нас  от 

ДАНС,  с  което  беше  сезирана  Централната  избирателна  комисия 

евентуално  за  извършване  на  проверка  на  материал  във  връзка  с 

изявления  на  господин  Хафъзов  и  в  тази  връзка  де  факто 

общинската  избирателна  комисия,  ние  го  препратихме  по 
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компетентност на тях, те са го разгледали на заседание и съответно 

са приели решение, с което са се произнесли във връзка с това, за 

което са сезирани. В тази насока и като основание за плащането на 

възнаграждението е буква „и”, това е за случаите извън посочените 

изрично в наше Решение 2901, раздел 1, точка 1, а именно тогава, 

когато изпълняват и други дейности, свързани със сезирането, както 

е в случая с тази преписка.

Затова аз предлагам да им бъде изплатено възнаграждението 

на основание наше Решение 2901-МИ, раздел 1, точка 1, буква „и”.

Отделно  от  това  по  наше  решение  в  раздел  5,  точка  20 

четирима  от  членовете  на  общинската  избирателна  комисия  са 

пътували, т.е. те имат разходи за транспорт и дневни разходи. В тази 

връзка предлагам те да бъдат изплатени за участие в заседанието, 

въпросът  го  поставям  единствено  с  оглед  това  да  отиде  в 

счетоводството как да бъдат включвани – дали да ги включваме в 

самата  справка  или  отделно.  Тоест,  да  изпратим  писмото  за 

изплащане на разходите за участие в заседанието.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване.

Гласували 10 членове на ЦИК:  за –  10 (Александър Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова  

и Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Христов, имате думата.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Най-напред бих искал да уведомя всички, че в моята папка за днес е 

качено това, което коментирахме, всички материали по писмото от 6 

юни,  така  че  можете  да  видите  там  съответно  уведомлението  на 

Централната  избирателна  комисия  за  насрочването  на  частични 

избори и протоколите, номерата на решения и т.н.

24



Има  искане  от  ОИК  –  Силистра,  за  заплащане  на  едно 

дежурство,  проведено на 11 май 2016 г.,  на което са присъствали 

председател, секретар и 1 член. То е във връзка с получено писмо от 

прокуратурата за искане на информация относно списъците в една 

секция  в  село  Бабок,  данни  за  състава  на  съответната  секционна 

избирателна комисия и данни за това дали е преминало обучение на 

тази секционна избирателна комисия. Изготвили са тримата писмо и 

са го изпратили до Областната  дирекция на МВР, град Силистра. 

Писмото е приложено. Предлагам да бъде изплатено това дежурство.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  ако 

няма други мнения, режим на гласуване.

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Следващата  справка  е  за  ОИК  – 

Омуртаг, област Търговище, за проведено заседание на 10 май 2016 

г., на което са присъствали председател, секретар и 5 члена, общо 7 

члена. То е било във връзка с определяне на състав от 3 члена, които 

да отворят помещението, за да могат да предоставят на вещото лице 

да  направи  справка  в  списъците  за  гласуването  на  определени 

секции. Това е извършено още същия ден, тъй като заседанието е 

било по обяд. Има приложени решенията, протоколите, протокол от 

извършената  дейност на тези 3 члена.  Така че предлагам да бъде 

изплатено това заседание общо на 7 члена на ОИК – Омуртаг.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  
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Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  следващата  справка  е  за 

проведени заседания и дежурство в ОИК – Балчик, област Добрич. 

Тук са събрани на едно място 2 искания. Става въпрос най-напред за 

писмо, получено на 20.05.2016 г. за заплащане на две заседания и 

едно дежурство, като на първото заседание, което е на 22 април, е 

присъствала цялата комисия от председател, заместник-председател, 

секретар и 8 члена. На второто заседание, което е проведено на 11 

май  2016  г.  е  присъствала  също  цялата  общинска  избирателна 

комисия:  председател,  заместник-председател,  секретар  и 8  члена. 

Съответно е проведено дежурство на 12 май 2016 г. от председател, 

заместник-председател, секретар и 1 член. Заседанията са проведени 

във връзка с освобождаване на общински съветник и избирането на 

следващия в листата. Второто е по същата причина, само че за друг 

общински съветник. Дежурството е направено във връзка с искане 

на  началника  на  РУ  на  МВР  за  предоставяне  на  документи  за 

справка.

Със  следващото  писмо  от  17.06.2016  г.  е  получено  ново 

искане за заплащане на две заседания, които са проведени съответно 

на  18 май,  на  което са  присъствали всички членове:  председател, 

заместник-председател,  секретар и 8 члена и заседание на 26 май 

2016 г.,  на което са присъствали 10 члена, а именно: председател, 

заместник-председател, секретар и 7 члена. Те са пак по отношение 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветници  и 

назначаването на следващите общински съветници.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  
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Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  следващата  справка  е  на 

ОИК – Добрич, област Добрич, за проведено едно заседание на 13 

май 2016 г.,  на което е присъствала цялата общинска избирателна 

комисия от 11 члена, а именно: председател, заместник-председател, 

секретар  и  8  члена  и  е  във  връзка  с  проведено  заседание  за 

прекратяване пълномощията на общински съветник и за избиране на 

следващия общински съветник.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Моля,  колеги,  режим на 

гласуване.

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Следва справка от ОИК – Антоново, 

област  Търговище,  за  изплащане  на  две  възнаграждения  за 

проведени  заседания  съответно  на  7  април  2016  г.,  на  което  е 

присъствала цялата общинска избирателна комисия от 11 члена,  а 

именно:  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  члена. 

Следващото заседание е било на 26 април 2016 г., на което също е 

присъствала цялата комисия от 11 члена. Заседанията са били във 

връзка с приемане на становище по писмо на началника на Районно 

управление, град Омуртаг. И двете са за едно и също нещо, но на 

различни дати по две различни писма на началника на РПУ, град 

Омуртаг, за гласуване на съответна информация, която е трябвало да 

бъде върната на РПУ – Омуртаг.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля, режим на гласуване.

27



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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Последното, което ще ви докладвам, 

това  е  за  проведени  2  заседания  на  ОИК  –  Главиница.  Първото 

заседание  е  на  27  април  2016  г.,  на  което  са  присъствали: 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  6  члена.  Второто 

заседание е на 2 юни 2016 г., на което са присъствали: председател, 

заместник-председател  и  6  члена.  На  първото  заседание 

председателят  докладва  пред  общинската  избирателна  комисия  за 

постъпилото  и  влязло  в  сила  решение  на  Върховния 

административен съд във връзка с делото, което се води по жалбата 

на бившия кмет на общината и по този повод са взели решение да 

изпратят уведомително писмо до Централната избирателна комисия 

по ЗМСМА. Второто заседание е на 2 юни 2016 г., което е във връзка 

с  изпращане  на  самото  предложение,  което  аз  ви  казах,  че  е 

включено  допълнително  от  канцеларията,  тъй  като  искането  за 

възнаграждение  е  било  в  един  плик  заедно  с  уведомлението  на 

Централната  избирателна  комисия  с  всички  документи  за 

насрочването  на  нови  частични  избори.  Предлагам  тези  две 

заседания да бъдат изплатени.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема.

Сега има думата колегата Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Преди  да  ви  докладвам 

възнагражденията,  искам да  ви  докладвам решение на  Върховния 

административен съд по административно дело 607/2016, с което се 

отменя решението на Административен съд – София област, с което 

бяха обявени за недействителни изборните резултати за общински 

съветници.  С  това  решение  Върховния  административен  съд 

потвърждава  Решение  212  на  Общинската  избирателна  комисия 

Самоков за изборните резултати от проведените избори за общински 

съветници, с което приключваме делата за общински съветници.

С вх. № МИ-15-770 от 16.06.2016 г. ви докладвам искане от 

общинската избирателна комисия Велико Търново за заплащане на 

възнаграждение от проведено дежурство от страна на членовете на 

ОИК – Велико Търново. Дежурството се е провело на 9 юни 2016 г. 

от страна на председателя,  секретаря и 3 члена. То е във връзка с 

направено искане от орган на разследването за предоставянето на 

заверени преписи от избирателните списъци във връзка с което тези 

членове са отворили запечатаното помещение, в което се съхраняват 

избирателните  списъци  и  са  предоставили  копия  на  органа  на 

разследването.  Предлагам  да  им  се  изплати  възнаграждение. 

Дейността попада в точка 12, буква „г” от Решение 2901 на ЦИК.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.

Гласували 10 членове на ЦИК:  за –  10 (Александър Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Следващото възнаграждение е пак от ОИК – Велико Търново, 

с вх. № МИ.15.712 от 20.05.2016 г. То е за заплащане на дежурство 

на членовете на комисията.  Дежурството се е състояло на 12 май 

2016 г. от председател и секретар и е във връзка пак с писмо от ОД 

на  МВР  за  предоставяне  на  информация  за  назначените  лица  от 
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състава на общинската избирателна комисия при произвеждане на 

местните избори, първи тур, във връзка с извършване на проверка по 

описа на Районна прокуратура Велико Търново. Изготвили са писмо 

и са го изпратили на разследващия орган. Дейността попада в точка 

12, буква „б” от наше Решение 2901, поради което предлагам да се 

изплати възнаграждението.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващото искане е от Общинска 

избирателна комисия Тервел за проведено заседание и 4 дежурства. 

Направени  са  с  отделни  входящи  номера,  тъй  като  са  отделни 

искания. Това са с вх.  № МИ-15-713 от 20.05.2016 г.,  МИ-15-714. 

Проведено е заседание на 9 май 2016 г. Четирите дежурства са във 

връзка с това заседание, а аз ще ви ги докладвам не по хронология, а 

както ми е комплектувана преписката  от  общинската  избирателна 

комисия. На заседанието на 9 май 2016 г. общинската избирателна 

комисия  е  взела  две  решения,  с  които  е  отказала  да  прекрати 

предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Кочмар,  община 

Тервел,  област  Добрич  и  е  отказала  да  прекрати  предсрочно 

пълномощията на кмета на кметство Безмер, община Тервел. На това 

заседание  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 8 члена.

Във  връзка  с  тези  две  решения са  проведени 4  дежурства, 

както следва: дежурство на 27 април 2016 г., на което са разгледали 

и  получили  постъпилите  сигнали  относно  предсрочното 

прекратяване  пълномощията  на  тези два  кмета.  Дежурството  е  от 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  1  член.  Дали  са 
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възможност  на  двамата  кмета  да  дадат  възражение  по  сигналите. 

Провели  са  дежурство  на  28  април  2016  г.  от  председател, 

заместник-председател и 2 члена. На това дежурство те са изискали 

служебна  информация  за  актуално  състояние  от  Агенцията  по 

вписване, имотен регистър град Тервел относно кмета на кметство 

Безмер и кмета на кметство Кочмар. След това са провели дежурство 

на 3 май 2016 г. във връзка с получените от кметовете отговори на 

възраженията  са  поискали  официално  запитване  до  Районна 

прокуратура Тервел относно становище от господин Миланов, кмет 

на  кметство  Кочмар  във  връзка  с  неговите  твърдения,  че  има 

образувана  преписка,  което  касае  предсрочното  прекратяване  на 

пълномощията  му.  Дежурството  е  от  председател,  секретар  и  2 

члена. И на 12 май са провели дежурство от председател и 5 члена 

във връзка с разпореждане от Административен съд Добрич, в което 

съдът е задължил председателя на ОИК – Тервел, в еднодневен срок 

от получаване на разпореждането да представи преписка по издаване 

на  оспореното  решение,  което  е  предмет  на  делото  в  Добричкия 

административен съд.  Предлагам да се изплатят 4-те дежурства и 

заседанието на посочените дати.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева), против – 

няма.

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  колегата  Ивков. 

Заповядайте, колега.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-15-685 

от 09.05.2016 г. искане за заплащане възнаграждение на членове на 

ОИК  - Карлово, за дадено дежурство на 26 април 2016 г.. То касае 
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участието на 3 членове на заседание на Върховния административен 

съд по дело № 14-340 по описа на съда за 2015 г. Явили са се. Има 

протокол по обжалване на тяхно решение. Не става ясно за какво е 

решението.  Има  още  две  преписки  на  същата  комисия.  Трима 

членове  са  се  явили  –  председател,  секретар  и  1  член.  Не  знам 

сложността на делото, само от протокола не мога да направя анализ, 

но ми се струва доста да се явяват повече от 2 човека.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Призовават ли се всички?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Те  не  призовават  всички,  призовават 

ОИК. Явяват се трима. Предлагам да изплатим възнаграждението, 

както е поискано. Още повече заради размера на сумите за явяване 

пред  Върховен  съд  съм  склонен  да  предложа  да  се  плати 

възнаграждението така, както е поискано, за председател, секретар и 

член на комисията.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева), против – 

няма.

Предложението се приема.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващата преписка е с вх. № МИ-15-

726 от 27.05.2016 г.,  с  което членовете  на Общинска избирателна 

комисия  Карлово  са  поискали  възнаграждение  за  председател  и 

секретар във връзка със съобщение от Административен съд, град 

Пловдив. Дежурството е дадено съгласно раздел 2, точка 12, буква 

„г” от Решение 2901-МИ на ЦИК от председателя и секретаря, като 

им  е  изискано  със  съобщението  и  е  задължена  общинската 

избирателна комисия до датата на съдебното заседание по делото да 

представи  информация  за  постъпили  преди  изборите  жалби  и  за 

взетите по всяка от тях решение и за превеждането им в изпълнение. 
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Считам,  че  е  основателно  искането  и  следва  да  одобрим 

изплащането  на  възнаграждение  за  дадено  дежурство  на 

председателя и секретаря, които са подготвили тази информация.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля, режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Румяна 

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

Предложението се приема.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото искане е с вх. № МИ-15-739 

от  02.06.2016  г.  На  26  май  2016  г.,  т.е.  един  ден  след  като  са 

подготвили исканата информация, вече не двама, а трима членове на 

комисията – председател, секретар и член, същите като на първата 

преписка, са се явили по друго дело, водено пред Административния 

съд Пловдив. Делото е № 11-34 по описа на съда за 2016 г. Делото е 

образувано  по  жалба  на  кандидати  за  общински съветници срещу 

решение  на  общинската  избирателна  комисия,  която  общинска 

избирателна  комисия чрез  тези трима представители е  защитавала 

позицията  на  комисията.  Има  решение,  с  което  се  потвърждава 

решението  на  общинската  избирателна  комисия,  т.е.  делото  е 

завършило  с  благоприятен  за  общинската  избирателна  комисия 

резултат.  Предлагам  да  се  изплати  поисканото  възнаграждение  за 

даденото дежурство от тези трима членове.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля, режим на гласуване.

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

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

Предложението се приема.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с искане с вх. № МИ-15-698 

от ОИК – Стамболийски, относно заплащане на заседание на членове 

на общинската избирателна комисия.  На заседанието са присъствали 

всички членове на комисията, обаче на 18 март 2016 г. председателят 

и член на комисията са дали дежурства във връзка с уведомяване на 
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членовете за заседание и подготовка на необходимата документация 

за заседанието. На книга звучи добре, обаче аз не мога да разбера 

защо е  било необходимо дежурство,  за  да  уведомят членовете,  от 

една  страна  и  от  друга  страна  –  подготовка  на  необходимата 

документация,  аз  им  видях  протокола,  на  това  заседание  е  взето 

решение съгласно нашите препоръки,  нашето протоколно решение 

кои членове да определят за отпечатване на помещението. Според 

мен не е било необходимо, не бива да разглеждаме като дежурство 

това, а предлагам да се изплати възнаграждение само за заседанието.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Моля  ви  да  отмените,  госпожо 

председател, това гласуване, защото при подредбата на преписките 

аз ви докладвам по съдържание една, но с друг номер, така че ако 

може отново да докладвам следващия път.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Отменям гласуването.

По повод доклада на колегата Емануил Христов за Главиница, 

моята справка, която направих в деловодството е следната. На 03.06 

е дошло искане за възнаграждение за проведено заседание на 2 юни, 

на 06.06 е дошло отново искане за заплащане, към него за приложени 

същия  плик  и  уведомление  и  просто  в  деловодството  не  са 

разгледали пакета документи вътре в него, а към преписката с вх. № 

МИ-15-668 от 06.06.2016 г. е получено в деловодството по пощата в 

пощенски  плик,  съдържащ  джоб  с  документи.  Входиран  е  по 

предходен номер за възнаграждения, получено на 03.06.2016 г., тъй 

като относно искането с посочен входящ номер е записано искане за 

възнаграждение  за  проведено  заседание.  Просто  са  заблудени  от 

начина  на  изписване,  който  е  изпратен  от  Главиница.  Така  че 

основанието за това искане е в уведомлението, което е било част от 

преписката  и  при  обработката  не  е  видяно  от  деловодството, 

съответно е било пропуснато да бъде входирано с отделен входящ 

номер.  Както винаги съм казвала,  който не работи,  той не греши. 

Благодаря за вниманието.

Ако няма друг доклад, ще вървим към приключване.
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Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Бих  добавила,  че  знаем,  че 

деловодството е натоварено поради огромния обем на информация, 

която минава от там, да ги помолим при получаване на преписки да 

преглеждат  вътре  и  съдържанието,  защото  тук  наистина  към 

оригиналните  документи  за  възнаграждения  е  сложено  и 

уведомление,  без  то  да  съществува в  придружителното писмо.  Но 

нека те ги преглеждат, за да може, тъй като са две отделни действия 

да се завеждат с две отделни номера и да имаме информация.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С това,  колеги,  закривам 

днешното заседание.

Следващото заседание свиквам в четвъртък, 23 юни, от 10,30 

часа.

(Закрито в 13,00 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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