ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 359
На 23 юни 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н
1.

р е д:

Доклад относно укази на президента на Република

България
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Искане за отваряне на запечатано помещение
Докладва: Емануил Христов
3.

Становище по досието за промени в европейското

изборно законодателство
Докладва: Румяна Сидерова
4. Доклад по писмо до Народното събрание във връзка с
чл. 325 от Изборния кодекс.
Докладва: Румяна Сидерова
5. Искания от ОИК за изплащане на възнаграждения.
Докладват: Владимир Пенев, Метин
Сюлейман, Мария Бойкинова,
Румяна Сидерова, Емануил
Христов, Ивайло Ивков
6. Доклади по писма.
Докладва: Севинч Солакова, Румен Цачев
7. Разни.
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ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева,
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
*
ПРЕДС.

МАРИЯ

*

*

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми

колеги,

здравейте. Налице е необходимият кворум. Всички колеги, които
отсъстват, отсъстват по обективни причини.
Откривам официално заседанието на комисията на 23 юни
2016 г.
Дневния ред го виждате. Моля, ако има допълнения и
желания за включване на нови точки, да ги изявите.
Колегата Ивков има думата, след това – Цачев.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз още не го виждам на екрана. Затова за
всеки случай да кажа, че би трябвало да са ме вписали в точката за
изплащане на възнаграждения на ОИК.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, има Ви, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Извинявайте.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин
Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Може ли да ме включите с писмо до ГД
ГРАО за броя на населението на с. Петърница.
Също така моля да бъда включен с отчет за архивиране на
изборни книжа и материали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тоест, имате две писма?
Така ли е? Добре, записах Ви.
Други предложения?
Използвам възможността да честитя рождения ден на
колегата Цанева. (Поднасят цветя на госпожа Таня Цанева.)
Колеги, след направените промени в дневния ред моля да
гласуваме дневния ред с направените промени.
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, Севинч
Солакова и Таня Цанева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Благодаря Ви, колега Сюлейман.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред:
1. Доклад относно укази на Президента на Република
България
Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред искам да ви
докладвам укази на Президента на Република България за
насрочване на частични избори.
С вх. № ЧМИ-01-30 от 22.06.2016 г. в деловодството на
Централната избирателна комисия е постъпило писмо, в което ни
прилагат Укази № 208 и № 207 от 21.06.2016 г. на Президента на
Република България за сведение.
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С Указ № 207 се насрочва частичен избор за кмет на кметство
Станево, община Лом, област Монтана, на 2 октомври 2016 г.
С Указ № 208 се насрочва частичен избор за кмет на кметство
Капитановци, община Видин, област Видин, също на 2 октомври
2016 г.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Искане за отваряне на запечатано помещение.
По тази точка докладчик е господин Емануил Христов.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получили сме писмо от
община Враца във връзка с отваряне на помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински
съветници и кметове през 2015 г
Информират ни, че са отворили помещението и ни изпращат
необходимите документи съгласно т. 30 на наше Решение № 2662, а
съответно заповедите на кмета за определяне на лицата от общината,
които да участват в комисиите, протокола от заседанието на
комисията, която е отворила помещението, съответно ни изпращат
копие от писмото до Министерството на вътрешните работи на
Областна дирекция на МВР – Враца, поради което се е наложило да
бъде отворено помещението, и други документи, в това число
списък, приемо-предавателен протокол, защото са предали част от
документите, протокол за предаване на документи на Окръжна
прокуратура и т.н.
Докладвам ви всичко това за сведение, тъй като те са си
изпълнили задължението по т. 30 на нашето Решение № 2662.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
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6. Доклади по писма.
Давам думата на господин Цачев за тези писма - до ГД ГРАО
и второто писмо.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, във връзка с доклада на предходното заседание,
че предстоят нови избори за кмет на кметство Петърница, предлагам
да изпратим писмо до ГД ГРАО в изпълнение на разпоредбата на чл.
16, т. 1 от ЗАТУРБ и да бъдем уведомени, да ни бъде изпратена
справка за броя на населението на кметство Петърница към дата 28
май 2016 г. Това е датата на решението на Върховния съд, с което е
потвърдено решението на Административен съд – Плевен, за
обявяване на избора за кмет на кметство за недействителен.
Това е текстът на писмото.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли коментари
по така предложения проект за писмо? Не виждам.
Моля, режим на гласуване по предложеното писмо.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман. Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева); против –яма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклад по писмо до Народното събрание във връзка с
чл. 325 от Изборния кодекс.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам да започна с писмото до
Народното събрание, което се намира в папка с моите инициали във
вътрешната мрежа.
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Уважаеми колеги, вчера на работно заседание се уточнихме,
че във връзка със забелязани от нас различия в текстовете на ал. 1,
ал. 3 и ал. 5 от чл. 325 относно бюлетините за гласуване в изборите
за президент и вицепрезидент в страната и извън страната ще
отправим запитване до Народното събрание.
Виждате текста, който съм предложила. Мисля, че той е този,
който съгласувахме. Ако имате някакви предложения, съм готова да
ги дискутираме.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: В текста на писмото, където казваме, че не е
предвидено добавяне на квадратче за бюлетините извън страната за
поставяне на „Х“ или „V“, тук не е коректен текстът. В квадратчето
се изписва само волята на избирателя „не подкрепям никого“. Да не
се подразбира, че хем да има знак в квадратчето, хем да е изписано
„не подкрепям никого“. Чисто редакционно изменение имам
предвид.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм. Ще пресъздам изцяло
текста на чл. 325, ал. 1, т. 5. Нали това имате предвид, господин
Цачев? Добре.
Но текстът е точно така: „Квадратче за поставяне на знак „Х“
или „V“ с отразяване волята на избирателя, в което е изписано….“
Добре, ще препиша точно текстът.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да се добави „избирателите“.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

В

последния

абзац

думата

„съдържание“ се заменя с „реквизит“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли нужда от още малко
време за запознаване?
Нека копието да бъде до председателя на Народното събрание
и до председателя на Комисията по правни въпроси.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Писмото, като отиде до председателя
на Народното събрание, ще си отиде и в Комисията по правни
въпроси. Аз не виждам смисъл.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „С копие до…..“ еди-кой си.
РУМЯНА СИДЕРОВА: С копие ли да го запиша?
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, да гласуваме така,
както бяха възприети и предложенията за промени от докладчика.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман. Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова и Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Становище по досието за промени в европейското
изборно законодателство.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, пак в папка с моите
инициали се намира писмо, което е адресирано до госпожа Меглена
Кунева. Може би ще добавим и копие до госпожа Наталия Узунова,
съветник в Постоянното представителство на Република България
към Европейския парламент относно работна група „Общи
въпроси“.
Колеги, вчера на работно заседание обсъдихме следното.
Помолени сме от госпожа Наталия Узунова във връзка със
създадената в България работна група, която да подготвя позицията
на

българската

държава

по

промените

в

европейското

законодателство относно изборите на членовете на Европейския
парламент от Република България.
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Предмет на заседанието, което е утре – затова ще ви
предложа и по e-mail да изпратим това писмо, защото то по
служебен ред ще си се движи доста дълго, както и официалните
документи не са стигнали до нас и затова госпожа Узунова всичко
ни беше изпратила по e-mail предварително веднага след петъчното
заседание миналата седмица - позиция трябва да се заеме и предмет
на разглеждане на това заседание утре са промените в предложените
нови текстове 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 9а, 9б и 10 към Акта за избиране на
членове на Европейския парламент от Република България.
Искането и молбата на госпожа Наталия Узунова е да
изразим становище по неофициалната немско-датска позиция
относно възможните промени на тези текстове.
Вчера обсъдихме тези позиции и към голямата част от тях се
присъединихме. Затова ви предлагам това писмо в този вид.
Възприехме изцяло, че в чл. 3а, който урежда крайния срок за
изготвяне и представяне на листите, сме съгласни с предложението
на двете държави – изразът „изготвяне на листите“ да бъде заменен с
„представяне на листите“, както и срокът да бъде намален от 12
седмици, каквото беше първоначалното предложение, което е по
същество три месеца, на четири седмици, което по същество е един
месец. Тези крайни срокове отговарят и няма да имат нужда от
промени в българското законодателство, а такива са и становищата и
позициите на двете държави – че по този начин текстът би бил найдобре съобразен със законодателствата на държавите-членки.
По отношение на чл. 3б – крайният срок за представяне на
избирателните списъци да бъде четири седмици, а не осем, както е
било, както и от първоначалния текст да отпадне изразът „и
приключване на изготвянето“ също с оглед разнообразието на
националните законодателства на държавите-членки. Ние също се
присъединихме. Нашите закони са съгласувани с този срок. Знаете,
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че при нас срокът за предварителното обявяване на избирателните
списъци е 40 дни.
Вчера на работното заседание приехме позицията на двете
държави текстовете, които касаеха политическите партии –
задължаването на политическите партии като част от текста на Акта
за избиране на членове на Европейския парламент да спазват
демократичните процедури и принципите на прозрачност при
подбора на своите кандидати – това е 3в, както и 3г, който касае
също представянето на кандидатите, да бъдат преместени в
преамбюлната част или меморандума, който ще е част към
решението за приемане на промени в Акта за избиране на членове на
Европейския парламент, с текст:
„Важно е политическите партии да спазват демократичните
процедури и принципите на прозрачност и равнопоставеност на
половете при изготвяне на кандидатските листи за изборите на
членове на Европейския парламент, като отпадне гарантирането на
равенството на половете.“
Приехме съображенията на двете държави, които считат, че в
редица европейски държави този текст ще бъде труден за прилагане
с оглед националните особеностите с оглед съществуващите в тези
държави разбирания за фундаменталното право на кандидатите в
изборите и за свободата на партиите.
Преместването на тази разпоредба в преамбюла или в
меморандум също е необходимо.
Искам да ви подсетя, че в първоначалния вариант, който явно
е отпаднал, тук не е чак в този вид, имаше задължения листите да
бъдат с редуване на половете – мъж, жена, мъж, жена, мъж, жена.
При обсъждането явно е отпаднало. Сега е предложена тази
корекция.
Виждате текста на нашето писмо, че ние се присъединяваме
към така предложената корекция.
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По отношение на чл. 3д, който касаеше изписването на
наименованията на европейските партии върху националните листи,
предлагаме и от работното заседание се съгласихме да подкрепим
предлаганите промени, като не се слагат на първо място
европейските партии, а остане правна възможност те да бъдат
изписвани, за да бъде видима връзката на партиите на отделните
държави-членки, с европейските партии.
Виждате текста, който е по отношение на чл. 3д.
Приемаме съображенията, които са изказани в тази позиция.
Що се касае до текста на чл. 9а, в който се използват термини
като „пребиваване или работа“, обяснението, което е дадено в
разсъжденията на двете държави, се различава доста от нашите
вътрешно-правни тълкувания на изразите „пребиваване“ и „работа“
примерно извън държавата, вчера работното заседание се обедини,
че българската държава следва да поиска по-ясно тълкуване на тези
термини и изясняване на точното им съдържание, за да не се стигне
до разногласия. Защото във всяка отделна държава може да се
окаже, а и не само може, че по различен начин се тълкува
съдържанието на тези текстове. Това е видно от самия документ.
Това е първият абзац на стр. 2.
Що се касае до разпоредбата на § 1 от чл. 9б, която визира
създаването на оргформа за контакти между компетентните органи,
които провеждат изборите в различните държави-членки, по
отношение на изречение първо ние сме категорично съгласни. Ние и
работим в тази посока. Задействани са от две или три години вече
станаха механизмите.
Колегите, които са определени за точка на контакти и да
осъществяват връзките, знаят, че ще бъдат даже и на обучение на 27ми. Но по отношение на второто изречение – относно обема на
информацията – считаме, че първо, по отношение на информацията,
която се иска за българските граждани, е в прекомерно голям обем,
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доколкото в това изречение се изисква този орган да предава на тези
колеги, тоест, на колегите си от другите държави-членки най-късно
шест седмици преди първия ден на изборите и чрез единни и
сигурни електронни средства за комуникации необходимите данни
за гражданите на Съюза, които са граждани на повече от една
държава-членка и гражданите на Съюза, които не са граждани на
държавата-членка.
Това, разшифровано, излиза, че ние трябва да предадем
целите списъци с доста съществени данни, които обхващат ЕГН, три
имена, последното място на пребиваване в друга държава-членка на
Европейския съюз, адреса включително, нещо, за което в
българската държава няма официален начин за събиране на такива
данни и няма как да бъде предадена тази информация, а аз не
виждам и смисъл потенциално за цялото си избирателно тяло, което
се намира извън страната, ние да предадем личните му данни на
други държави-членки на Европейския съюз. Предпочитаме да се
запази досегашният ред, при включването на такива наши граждани
в избирателните списъци на други държави-членки при избори за
членове на Европейския парламент, да извършваме информацията
по тези криптирани връзки и да им даваме данните за тях – дали са
избиратели, дали са включени в избирателните списъци, ерго, да ги
заличаваме от нашите избирателни списъци за Европейския
парламент,

когато

са

вписани

в

друга

държава-членка

на

Европейския съюз.
В национална база данни знаете се съхраняват данни относно
бащино, собствено, фамилно име на българския гражданин, ЕГН,
номер и вида на документи за самоличност, семейно положение,
евентуално дали има настоящ адрес в друга държава извън
Република България, но не се събира пълният адрес, а само се
отбелязва в коя държава пребивава лицето.
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Относно гражданството информацията, която се събира в
национална база данни е само в случай, когато лицето само заяви
наличието на друго гражданство освен гражданство на Република
България. Ние нямаме по действащото законодателство такова
задължение към лицата да декларират или да се събира тази
информация. С изключение на две от държавите-членки, а може би
даже едната не е и членка, това са скандинавските държави, в които
законодателства имат задължение, когато дадат гражданство на
някое лице, да уведомят и държавата по произход. Другите държави
също нямат такива задължения. При нас по официален път не
пристига такава информация.
Затова съм ви подготвила отговора, който виждате в третия
абзац отдолу нагоре – че ние не можем да предадем по-голям обем
от информацията, която се съдържа в ГД ГРАО, както и в Дирекция
„Миграция“ по отношение на гражданите на друга държава-членка
на Европейския съюз, както и едно съображение, че по отношение
на тези граждани ние следва да подаваме информация за тези, които
са включени в нашите избирателни списъци – било за Европейския
парламент, било за избори за общински съветници и кметове, а не
изобщо за всички граждани.
Само една вметка. Вие знаете, че във Великобритания нямат
регистри на населението по общини, а ние ще им правим регистри
на нашите граждани. Само че не можем и да не им ги пратим,
защото имаме само Великобритания, нямаме адреса, на който
пребивава лицето там.
Затова съм ви приготвила този отговор – до обема, с който
разполага българската държава и при необходимия контакт.
Изцяло

приемаме

съображенията

по

отношение

на

предложените прередактирани текстове на чл. 10, § 1 и § 2. Те са
свързани с обявяване на резултати, преброяване на гласовете. Не са
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нещо особено ново. Считаме, че това са действащи текстове. Трябва
да ги подкрепим.
Що се касае до позицията за отпадане на задължението
получените по пощата гласове в държавите, в които има гласуване
по пощата, да се преброяват в края на периода, при завършване на
изборния ден в неделя, последния ден от периода на изборите, сме
съгласни да отпадне, защото няма основание държава, в която е
гласувано в четвъртък, петък или събота, да преброява гласовете си
чак в неделя. Остават задълженията в ал. 1 и ал. 2, които гарантират,
че няма предварително да се разгласяват резултати.
Това е, което предлагаме ние като позиция на българската
държава.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много Ви благодаря,
колега Сидерова.
Колеги, има ли някакви допълнения?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да добавя предложението си да го
изпратим с официално писмо и по e-mail.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли само да добавя нещо
към казаното от колегата.
Тъй като има механизъм ад хок, аз предлагам по e-mail да го
изпратим на всичките адресати на групата ад хок, за да може те да се
запознаят и с нашата позиция.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, първо
да гласуваме съдържанието на становището, както и то да бъде
изпратено до госпожа Миглена Кунева, с копие до госпожа Наталия
Узунова и на всички адресати от групата ад хок.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
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Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман. Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Искания от ОИК за изплащане на възнаграждения.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви преписка с вх. № МИ-15-722 от 25.05.2016 г. С това
писмо от ОИК – Карлово, в ЦИК е постъпило искане за изплащане
на възнаграждение на членове на ОИК – Карлово, които са дали
дежурство на 17.05.2016 г.
Дежурството е във връзка с Определение № 817 от
06.05.2016 г., постановено от Административен съд – гр. Пловдив,
по а.д. № 1134 по описа на Административен съд – Пловдив, за
2016 г.
Основанието е Раздел ІІ, т. 12, буква „г“ от наше Решение
№ 2901.
Това дежурство е дадено от четирима членове на ОИК –
Карлово, в това число председател, секретар и двама члена.
Предлагам да одобрим изплащането на тези възнаграждения за
даденото дежурство от членовете на ОИК – Карлово.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли коментари по това
предложение? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман.

Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Бойкинова, заповядайте за Вашия доклад.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № МИ-15-764 от
13.06.2016 г. е постъпило искане от Общинска избирателна комисия
– Гурково, за изплащане възнаграждение за проведено заседание на
10.06.2016 г..
Заседанието се е провело във връзка с прекратяване
пълномощията на общински съветник поради назначаването му за
заместник-областен управител и обявяване за избран на следващия
общински съветник от листата.
На заседанието са присъствали председател, заместникпредседател и 6 члена.
Основанието за провеждането му е т. 2.1, буква „за“ от наше
Решение № 2901.
Предлагам да им се изплати възнаграждението.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Колеги,

режим

на

гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман. Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-749 от 06.06.2016 г. и
МИ-15-765 и от 21.06.2016 г. са пристигнали искания от Общинска
избирателна комисия – Свищов, за изплащане на възнаграждения за
проведени дежурства и заседания.
Общинска избирателна комисия е провела дежурство на
01.06.2016 г., на което са присъствали председател, секретар и един
член. Дежурството е във връзка с подготовка и събиране на
материали за проведено извънредно заседание и изготвяне на
отговор до разследващ орган, в което заседание са изпратили
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отговор до разследващия орган във връзка с искана информация по
досъдебно производство.
Предлагам да се изплати това дежурство. То попада в т. 12,
буква „а“ от наше Решение № 2901.
Също така са провели дежурство и на 10.06.2016 г. от
председател, секретар и член. Това дежурство е също във връзка с
постъпило писмо от РУ – Свищов, по досъдебно производство, на
което дежурните членове са подготвили отговори и са предоставили
информация на разследващия полицай.
Към преписката са приложили исканията от разследващите
полицаи и отговорите, които са изготвили от Общинската
избирателна комисия.
Следващото дежурство е на 16.06.2016 г. от председател,
секретар и член и е във връзка с това, че са получили две
постановления за прекратяване на наказателно производство.
На 17.06.2016 г. са провели заседание, на което са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и осем члена. На това
заседание са взели две решения - № 277 и № 278 – на което са
разгледали подробно постановленията и са решили да не ги
обжалват.
Предлагам да им се изплати възнаграждение за заседанието.
То попада в т. 1, буква „и“ от наше Решение № 2901.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли коментари?
Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман.

Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, със следващия Ви доклад.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, продължавам с искания от
Общинска избирателна комисия – Велико Търново с входящи
номера МИ-15-740 от 02.06.2016 г. и МИ-15-753 от 08.06.2016 г.
На 25.05.2016 г. Общинска избирателна комисия – Велико
Търново, е провела заседание, на което са присъствали председател,
секретар и осем члена. На това заседание в изпълнение на наше
решение те са взели решение, с което са определили членовете на
комисията за срок от шест месеца, които да присъстват при отваряне
на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и
материали.
Предлагам да им се изплати възнаграждение за това заседание.
Провели са и дежурство на 27.05.2016 г., на което във връзка с
искане от орган на разследването за предоставяне на оригинален
избирателен списък те са отворили помещението, преснимали са
списъка, съответно са ни приложили всички документи – протокола
за отваряне на помещението.
Дежурството

е

от

председател,

заместник-председател,

секретар и трима члена. Дейността попада в т. 12, буква „г“ от наше
решение.
Предлагам да се изплати това дежурство.
Има и още едно дежурство – на 01.06.2016 г. То също е във
връзка с направено искане от орган по разследването и допускане на
вещи лица за нуждите на графическа експертиза по досъдебното
производство. Тук също е отворено помещението и в присъствието
на

Общинската

избирателна

комисия

са

заснели

искания

избирателен списък.
Предлагам да им се изплати възнаграждение за проведеното
дежурство на 01.06.2016 г. за председател, заместник-председател,
секретар и двама члена. Дейността попада в т. 12, буква „г“ от наше
Решение № 2901.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли въпроси,
коментари? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман.
Стоева-Сидерова, и Таня Цанева); против –

Румен Цачев, Румяна
1 (Севинч Солакова).

Предложението се приема.
Заповядайте, господин Христов, за доклад.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моето по-скоро е един доклад
във връзка с получени искания за възнаграждения.
В рамките на десет дни – между 25 май и 3 юни – са получени
три искания за възнаграждения от ОИК – Омуртаг, като и трите
искания са за едно и също нещо, а именно възнаграждение за
заседание на комисията за определяне на трима члена за отваряне на
помещението.
Аз обаче си спомням, че този въпрос го разисквахме и
намерих в деловодството наше писмо № 15-616 от 20.04.2016 г.,
което е до всички избирателни комисии, в което изрично
споменаваме, че във връзка с отварянето на помещение това да не се
извършва на срок, по-малък от един месец, като същевременно им
даваме съответни указания да определят, ако е необходимо, и повече
лица, които взаимно да се заместват.
Казах ви, че нашето писмо е от 20 април, а тук в рамките на
десет дни просто се искат три възнаграждения на цялата
избирателна комисия.
Докладвам ви само това, че ще изготвя едно писмо до ОИК –
Омуртаг, в което да им обясня, може и да не са получили нашето
писмо, все пак то е изпратено до всички, да им обясня този случай и
да ги уведомя, че ще им бъде заплатено само еднократно
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възнаграждение и дежурството на хората, които на съответните дати
са участвали при отваряне на помещението.
Това исках само да ви информирам и за следващото заседание
ще подготвя писмото.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Заповядайте, господин Ивков, за Вашия доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Колеги, докладвам ви преписка с

вх. № МИ-15-772 от 16.06.2016 г., постъпило за втори път под същия
входящ номер, само че от 23.06.2016 г. от ОИК – Хисаря, които
искат основателно да им се заплати възнаграждение за проведено
заседание на 16.06.2016 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и седем членове, което се е
наложило във връзка с писмо от Пловдивския административен съд,
с което е изпратен заверен препис от влязло в сила решение и са
взели процедурно решение да се отложи заседанието.
Въпреки това е следвало да разгледат писмото. Те са взели
решение на база на това да свърши делото във Върховния
административен съд.
Така че предлагам да им се одобри поисканото два пъти с два
входящи номера за едно и също заседание на 16.06.2016 г.
възнаграждение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли коментари?
Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман.

Румен Цачев, Румяна

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева);
няма.
Предложението се приема.

против –
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Моля, продължете, господин Ивков, с вашите доклади.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам преписка с вх. № МИ.15-696 с
искане за изплащане на възнаграждение на 11 членове на Общинска
избирателна комисия – Асеновград. В пълен състав са провели
заседание на 27.04.2016 г., като основанието е било да изготвят и да
изпратят писмено становище по дело до Административен съд –
Пловдив. Приложили са и приетото от тях становище.
Така че считам, че искането е основателно, има данни за
присъствието на 11 членове на комисията. Да се заплати поисканото
възнаграждение за проведеното заседание.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли въпроси,
коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман.

Румен Цачев, Румяна

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващия доклад е по преписка с вх. №
МИ-15-698 от 14.05.2016 г.
Тук, колеги, се иска от ОИК-Стамболийски заплащане на
възнаграждение за проведени две заседания и пет дежурства преди
заседанието, като искат заседание за 19.03.2015 г., аз започнах
миналия път да го докладвам и го отложих, за да го прочета пак,
защото е малко оплетено.
Аз си прегледах протокола, има и решение. Ясно е, че
годината е сгрешена. Бих могъл да приема, че се касае за 2016 г.,
защото искат и дежурство за членовете, които са подготвили
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заседанието за 18.03.2016 г. Но има още един проблем, че самата
дата пък на заседанието на протокола е 19.02.2016 г.
Тоест, иска се за 19.03.2015 г. Заседанието е проведено на
19.02.2016 г. А в същото време се иска и дежурство на 18.03.2016 г.,
на което са подготвили заседанието на 19.03.2016 г.
Така че аз в тази част по принцип считам, че е неоснователно
искането и не следва да се заплатят дежурствата на председател и
секретаря за това заседание. Такова ми е мнението по същество,
доколкото те не са имали какво да подготвят. Избрали са трима
членове, които да отварят помещение и не виждам каква подготовка
е била необходима за такова заседание.
От друга страна, поради разминаването на датите ви
предлагам да ме упълномощите да сигнализирам за това заседание
да уточнят – това е единият вариант. Другият вариант е видно е, че е
проведено заседанието на 19.02.2016 г., да изплатим възнаграждение
за 19.02.2016 г. и всъщност аз това ви предлагам, без да уточняват.
Ясно е, че в искането е допусната техническа грешка, защото имаме
решение, протокол от дата 19.02.2016 г., което е и публикувано на
сайта.
Така че считам за излишна бюрокрация. Да заплатим
заседанието, но предлагам да откажем да заплатим дежурствата за
подготовка на необходимата документация.
За да си завърша доклада, после ще вземете вече отношение,
те искат изплащане на възнаграждение за още едно заседание,
проведено на 15.04.2016 г., за което вече има протокол и датата в
искането е точна.
На 14.04.2016 г. председателят и членовете на комисията –
двама членове – са дали дежурство във връзка с подготовка. Само че
този път аз считам, че е имало какво да се подготви, защото са
уведомили членовете, получили са решение на ВАС и са подготвили
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необходимата документация. В смисъл, там е имало становище и е
имало какво да се подготвя за заседанието.
Така че с две думи предлагам, макар и да е сбъркано искането,
имаме данни да заплатим на присъствалите членове на 19.02.2016 г.,
когато реално се е провело заседанието, а не на 19.03.2016 г., да
откажем заплащане на възнаграждение за подготовка за това
заседание, да заплатим на присъствалите членове за заседанието на
15.04.2016 г. и да заплатим дежурства на председател и двама
членове, които са подготвили документацията за това заседание.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения?
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз не съм запозната добре с
преписката, докладвана от колегата Ивков. Но, ако трябва, дори да
се направи справка със съответната комисия, може би са имали
основание за съответното дежурство. Нека да не го отказваме.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не виждам каква справка трябва да
правя, тъй като имам пред мен протокол от заседанието и ми е ясен
какъв е дневният ред и какво решение е взето.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, аз говоря за дежурството.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За дежурството пише, че е дадено „за
уведомяване на членовете на ОИК на заседанието на 19.02-2016 г. и
подготовка на необходимата документация по заседанието“.
По заседанието няма никаква необходима документация,
доколкото са взели само решение кои трима членове ще отварят
помещение и ще представляват ОИК. А вече на второто са обявили
за избран за общински съветник еди-кого си, действително приемам,
че е имало какво да се подготви, най-малкото проекторешение. Но
на първото заседание считам, че бихме създали грешна практика да
одобряваме тези дежурства. Дежурства за свикване на заседание –
мисля, че не трябва да има, още повече, че заседанието е от 18,00 ч.

23
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други мнения? Не
виждам.
Колеги, режим на гласуване по предложението от колегата
Ивков.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман.

Румен Цачев, Румяна

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Таня Цанева).
Предложението се приема.
Господин Ивков, имате думата за следващия доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам преписка с вх. № МИ15-759 от 09.06.2016 г. с искане от председателя на ОИК - Лесичово,
за изплащане на възнаграждение за председател, заместникпредседател и шест члена, присъствали на заседание на 18.05.2016 г.
Действително е проведено заседание. Взето е решение
съгласно наше писмо да бъдат избрани за даден период до месец
декември тази година членове на Общинската избирателна комисия,
които да представляват комисията заедно с назначените лица от
кмета при отпечатване и запечатване на помещенията.
Взети са две формални решения. Имат и решение да приберат
в архива съгласно указания на съда едни документи.
Така че заседанието е безспорно. Има и основание да се
одобри изплащането. Иска се обаче, макар и да не е много ясно,
казва се така: „Отпечатването на помещението бе извършено от
предварително избрани петима членове от състава на ОИК и в
присъствието на овластените със заповед …. „ еди-коя си „на кмета
на община Лесичово общински служители“.
Аз не можах да направя справка с Изборния кодекс, но,
доколкото си спомням, бяха двама души или трима. При всички
положения считам, че петима е прекомерно да присъстват.
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Предлагам да одобрим така, както е поискано, за председател,
заместник-председател и шест члена за заседанието, но да одобрим
три дежурства за присъствието при отпечатване на помещение, а да
откажем за другите двама.
Предлагам да им обърнем внимание при отваряне на
помещения да не присъстват повече от овластените петима души.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Сега предлагате всичко да
се изплати, нали така?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Като първо искане в това отношение
предлагам и двете искания да се изплатят – и за дежурства, и за
заседание със съответното указание за в бъдеще на повече от трима
души няма да бъде изплащано възнаграждение при отваряне на
помещение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Ивков.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман. Румен Цачев, Таня Цанева);
против – 3 (Александър Андреев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, първо, да обърна внимание на
покани за семинари, които са получени и са публикувани във
вътрешната мрежа.
На второ място, докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК09-45 от 23.06.2016 г. от госпожа Манолова относно подновено
удостоверение за електронен подпис на заместник-председател на
Централната избирателна комисия. Извършен е разход. Представена
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е фактура от 22 .06.2016 г., като удостоверението за електронен
подпис е за 365 дни.
Предлага се комисията да вземе решение за одобрение на
направения разход. Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

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 Стоева-Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с доклада на
Печатницата на БНБ, докладвах ви го за сведение на предишни две
заседания. Той е с вх. № ПВР-004 от 14.06.2016 г.
Вчера на работното заседание ви уведомих, че съм помолила
администрацията да отвори касата, за да може да извади бюлетините
от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. Те не са
успели да намерят такива бюлетини. Може би допълнително ще
бъдат потърсени в хранилището на ЦИК.
Към настоящия момент така, както се уточнихме, да поискаме
от Печатницата на БНБ да ни представят варианти, за да можем да
видим и визуално да се запознаем с размерите на бюлетините,
съобразявайки се с размерите на бюлетината по техническата
характеристика на бюлетината за кмет на община от общите избори
през 2015 г.
Подготвила съм един проект на писмо до Печатницата на БНБ
да поискаме варианти. Да посочим размер на ширината от 180 мм това е най-голямата ширина на бюлетината за кмет на община.
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Всъщност, колеги, най-голямата ширина на бюлетината за
община на общите избори беше 360 мм, тоест, тогава, когато имаше
две колони. Но считаме, че може би в изборите за президент и
вицепрезидент няма да има две колони. Но и да има, ще знаем, че
при 180 мм хартията ще предполага и разполагане на бюлетина със
съдържание с две колони. Тоест, да поискаме 180, да поискаме при
същите размери на дължината на кочана до перфорацията 65 мм,
същата дължина на полето, в което се изписва районът,
съответстващ на изборния район в другите избори – общите от 2015
г., а полетата да съответстват – в единия вариант – на бюлетината за
кмет на община с едно увеличение от 5 мм, полето за изписване на
номера с перфорацията, най-долу в бюлетината, да се запази в същия
размер.
Тоест,

в

тази

бюлетина

единствената

разлика

е,

че

разширяваме полетата за изписване имената на кандидатите предвид
това, че са кандидати за президент и вицепрезидент и ще бъдат
изписани две имена.
Вторият вариант да предвижда увеличение с 2 и 4 пункта
размера на шрифта съобразно размерите в бюлетината за кмет на
община и, разбира се, да поискаме вариант, който да предвижда пошироко поле за изписване имената на кандидатите, защото това е
точно мястото, на което ще обърнем най-голямо внимание с оглед,
пак казвам, на наличието на две имена в кандидатската листа.
Погледнете проекта на писмо, който съм представила на
вашето внимание, за да можем да го гласуваме, ако няма други
предложения.
С оглед предложението на колегата Емануил Христов ще
добавя едно изречение накрая: „В случаите, в които се увеличава
дължината на полетата, съразмерно на това да се увеличи и размерът
на квадратчето за поставяне на номера в бюлетината“.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли коментари,
мнения по така направеното предложение? Не виждам.
Режим на гласуване по предложеното от колегата Солакова
писмо.
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 Стоева-Сидерова и Севинч Солакова);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващ доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като се получи в началото
на заседанието това писмо и е важно, касае бюджета на Централната
избирателна комисия, към МИ-03-228 от 23.06.2016 г. сме получили
писмо от главния секретар на Министерския съвет в отговор на
нашето писмо с искане за прехвърляне по бюджета на Централната
избирателна комисия на необходими средства за изплащане на
възнагражденията за дежурства и заседания на общинските
избирателни комисии.
В тази връзка те посочват, че всяка година по бюджета на
Министерския съвет се предвиждат 130 000 лв. за изплащане на тези
възнаграждения

за

заседания

и

дежурства

на

общинските

избирателни комисии във времето на мандата им. Тъй като е
следвало явно да бъдат предвидени повече средства, с оглед на това,
че е година, следваща произвеждане на общи избори и се знае от
практиката и тази година няма нищо необичайно в работата на
комисиите и няма по-голям интензитет в провеждането на заседания
и дежурства, включително за участие при отваряне на помещения,
това е правило, което важи от Изборния кодекс от 2011 г. и считам,
че средствата е трябвало да бъдат в по-голям обем.
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Посочват, че от началото на годината до настоящия момент от
бюджета на Министерския съвет са преведени средства в размер на
331 432 лв., без да посочват изрично дали в тези средства са
включени само възнаграждения за заседания и дежурства или за –
условно наречения – активен период при произвеждане на частични
и нови избори, а такива имаше не малко на 13 март и на 5 юни.
В тази връзка, независимо от затрудненията, които изпитват по
изпълнението на бюджета на Министерския съвет, те предлагат и
изразяват готовност за прехвърляне и предоставяне от бюджета на
Министерския съвет по бюджета на Централната избирателна
комисия средства в размер на 100 000 лв., за което са приложили три
екземпляра на писма. Те са подписани от главния секретар на
Министерския съвет за подписване от председателя на Централната
избирателна

комисия

и за връщане

на два екземпляра

в

Министерския съвет, за да могат те да оставят в деловодството си
един екземпляр и да предоставят на министъра на финансите третия
екземпляр.
В тази връзка обаче на мен ми се иска да чуем становището на
администрацията, най-вече на главния счетоводител във връзка с
размера, който те изразяват готовност да предоставят, за да можем
да преценим дали да се съгласим и мисля, че няма да бъде късно на
следващото заседание да гласуваме при изразена готовност да
получим тези средства. А в случай, че и администрацията ни
предложи и нещо друго, тогава ще преценим с оглед на новата
фактическа обстановка.
Това го докладвам за сведение, а да се възложи на
администрацията за становище.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам, може да ви се струва
упорито, но да попитаме администрацията на Министерския съвет с
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оглед на полученото сега писмо какъв е размерът на неизплатените
към общинските администрации средства за заседания и дежурства
на общинските избирателни комисии през ноември и декември и от
1 януари до 30 април тази година.
Всички знаем, че има такива неразплатени средства.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кой ще изготви това
писмо?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Всички знаем, че на няколко комисии
има неразплатени средства.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кой ще подготви писмото?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За тези, които не са платени, кой ще ги
плаща оттук нататък?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Стоте хиляди лева те трябва да ги
преведат. Но това може да се окаже, че е нищо. Съгласна съм, че
трябва да си уточним позицията – кой плаща това, което досега е
неразплатено.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, по принцип
приемаме предложението на госпожа Сидерова.
Моля, режим на гласуване за това писмо, което се предлага.
Ще бъде изготвено от госпожа Солакова за вторник.
Режим на гласуване на това писмо.
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 Стоева-Сидерова и Севинч Солакова);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Сидерова, за Вашия доклад по
предложение за изплащане на възнаграждение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имаме постъпило искане от
Общинска избирателна комисия – Самоков, за заплащане на едно
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дежурство на председател и секретар на 17.05.2016 г. за явяване
пред Върховния административен съд по а.д.№ 607 от 2016 г. Това е
делото, което е свързано с изборите за общински съветници в
Самоков.
Предлагам да се изплатят двете възнаграждения.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Колеги,

въпроси,

коментари? Не виждам.
Моля, 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
Стоева-Сидерова и Севинч Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Сидерова, с второто предложение за
изплащане на възнаграждение на ОИК.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Второто искане е от Общинска
избирателна комисия – Елин Пелин. Знаете, че през нас мина сигнал
относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на Елин
Пелин. Проведени са четири заседания, всички са по предмета по чл.
41, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочното прекратяване на
пълномощията на кмета на Елин Пелин.
На първото заседание са се запознали със сигнала, поискали са
официални документи от съответните институции. На следващото
заседание са взели решение да бъде уведомен кметът, да даде
съответния отговор. На третото заседание са разглеждали също
представените от него документи. До решаване се е стигнало на
четвъртото заседание.
Заседанията са на дати: 3, 9, 17 и 25 май 2016 г. В крайна
сметка не се е

стигнало до предсрочно

прекратяване

на

пълномощията, не се е събрало мнозинство от 2/3 от състава на
комисията.
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Аз предлагам да им изплатим всички заседания.
На 03.05.2016 г., на 09.05.2016 г. и на 17.05.2016 г. е
присъствал пълният състав на комисията от 11 души, а на 25.05.2016
г. са присъствали 10 души – председател, секретар и осем члена.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли мнения,
въпроси, становища? Не виждам.
Моля, 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
Стоева-Сидерова и Севинч Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Сидерова, със следващия Ви
доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх.
№ МИ-06-487 от 21.06.2016 г. С писмо кметът на район „Южен“ –
гр. Пловдив, ни изпраща протокола за отваряне на изборно
помещение на 17.06.2016 г. Помещението е отворено с цел връщане
на избирателни списъци и оригинални от секции след извършени
проверки в Първо районно управление на МВР – Пловдив.
Това е за сведение.
Докладвам писмо с вх. № МИ-15-777 от 21.06.2016 г. След
разговор с Общинска избирателна комисия – Сливен, комисията ни
е изпратила по e-mail копие от писмо на ОД на МВР – Сливен, във
връзка с досъдебно производство ДП-12-42 от 2015 г. Областното
управление е изискало от Общинска избирателна комисия сведение,
по-скоро от кмета на общината, а кметът го е препратил към
Общинска избирателна комисия, сведение дали три лица, посочени в
това писмо, са имали качеството на застъпници и на наблюдатели по
време на референдума на 25 октомври 2015 г.
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Общинската избирателна комисия може да отговори само
относно качеството на застъпник. Тя си е направила съответното
запитване. Става дума, че ние трябва да извършим проверка дали
тези три лица са били наблюдатели по време на изборите, тъй като
ние назначаваме наблюдателите.
По тази причина ви предлагам да изпратим запитване до
"Информационно обслужване" АД, а те ще ни изпратят веднага
информацията и ние да я препратим съответно на

Окръжното

управление на МВР.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли възражения,
мнения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен
Цачев и Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Цачев, за Вашия доклад.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ06.480 от 15.06.2016 г. от кмета на община Долна Митрополия,
Поля Цонковска, с което ни уведомява, че е извършена експертиза
от Експертната комисия към общината и са предадени документите
от местните избори през 2011 г. и последвалите частични избори в
общината, като към писмото е приложена разписка за предаване на
отдел „Държавен архив“, както и колекцията от изборни документи,
които са оценени и ще се съхраняват за в бъдеще в Държавния
архив.
Това е в изпълнение на Решение № 2662, с което разрешаваме
отваряне на помещенията за извършване на експертиза и архивиране
на изборните книжа от местните избори.
Докладвам го за сведение.
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ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Колеги,

имам

удоволствието да закрия днешното заседание.
Следващото заседание на Централната избирателна комисия
ще бъде във вторник, 28 юни 2016 г. от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,05 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

