
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 362

На  5  юли  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно промяна в ОИК – Ружинци.

Докладва: Иванка Грозева

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

Докладва: Йорданка Ганчева

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

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Доклад по писмо от Народното събрание.

Докладва: Мария Мусорлиева

5.  Доклад  относно  покана  на  Националното  сдружение  на 

общините.

Докладва: Мария Мусорлиева

6. Доклад относно обявяване на конкурси за незаети позиции 

в администрацията на ЦИК.

Докладва: Мария Мусорлиева

7. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Мария Бойкинова, Румен Цачев,



Емануил Христов, Росица Матева,

Йорданка Ганчева, Георги Баханов.

8. Доклади относно възнаграждения на ОИК.

Докладват: Мария Бойкинова,

Емануил Христов, Иванка Грозева,

Георги Баханов.

9. Доклад относно изплащане на изпълнителен лист в ОИК – 

Долни Дъбник.

Докладва: Мария Бойкинова

10. Доклади по писма.

Докладват: Иванка Грозева, Емануил

Христов, Росица Матева, Севинч Солакова,

Румяна Сидерова, Ерхан Чаушев, Камелия

Нейкова.

 

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Георги Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.     

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Цветозар  Томов, 

Владимир Пенев,  Ивайло Ивков, Метин Сюлейман и Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Здравейте,  уважаеми 

колеги! Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия при необходимия кворум. Всички отсъстващи отсъстват по 

обективни причини, пред мен е списъкът.
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Виждате  дневния  ред,  моля  да  се  заявите  за  включване  в 

точките от проекта за дневния ред.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В точката доклади по писма.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Включвам  ви.  Госпожо 

Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо 

председателстваща, моля да включите проект на решение за промяна 

в състава на ОИК и също така в точката доклади по писма.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. Друг? Заповядайте 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председателстваща моля да 

ме включите в точката доклади по писма.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с  така 

допълнения дневен ред, моля да гласува. Госпожо Грозева ще брои, 

като днес ще броим така, както брояхме преди влизането в действие 

на системата за гласуване.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за - 10 (Йорданка Ганчева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица  

Матева, Румяна Сидерова.)

Благодаря. Дневният ред е приет.

Точка  1.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  ОИК  – 

Ружинци.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря ви,  госпожо 

председателстваща. Колеги, аз съм подготвила  проект за решение, 

който  е  във  вътрешната  мрежа,  но  току-що  с  колегата  Чаушев 
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установихме, че лицата, които са предложени да заменят члена на 

Общинската избирателна комисия, който трябва да бъде освободен, 

са попълнили декларации по стария образец, а не новата декларация, 

която сме подготвили към Решение № 3255. Така че може би ще 

следва да се обадя да попълнят и изпратят нова декларация.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тя е приложение към решението.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, това е Решение № 3255 от 7 юни, то 

е съвсем актуално. 

Предлагам ви да отложим доклада и да се свържа веднага с 

председателя на Общинската избирателна комисия – Ружинци, за да 

може да бъде изпратена спешно и в четвъртък мога да ви докладвам 

проекта.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре.  Колеги, 

съгласяваме се да отложим.

Точка  2.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  ОИК  – 

Главиница.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо 

председателстваща. Колеги, получено е писмо с Вх. № МИ-10-54 от 

4  юли  2016  г.  Писмото  съдържа  молба  от  Силвия  Красимирова 

Стоилова, председател на ОИК – Главиница, за освобождаването й 

като председател на Общинската избирателна комисия – Главиница, 

поради настъпила несъвместимост по чл. 52, ал. 2, т. 5 от Изборния 

кодекс.

Към  писмото  има  предложение  от  Рашко  Станчев  Денев, 

който  е  упълномощен  представител  на  партия  ГЕРБ  за  община 

Главиница,  за  промяна  в  ОИК –  Главиница,  като  се  предлага  на 

мястото на подалата молба за освобождаване Силвия Стоилова да 

бъде назначен Венцислав Ников Маринов. Приложена е декларация 

по чл. 81 във връзка с чл.  65, ал.  1, и чл.  66 от Изборния кодекс 
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(новия  образец,  проверих  го  току-що)  и  копие  от  дипломата  за 

завършено висше образование на Венцислав Ников Маринов. Само 

ще допълня, че е завършил право.

Приложено  е  също  така  копие  от  пълномощно  от  Бойко 

Методиев Борисов в полза на областния координатор на ГЕРБ Тодор 

Стаматов  Тодоров  и  съответно  копие  от  пълномощно,  с  което  е 

преупълномощен  от  Тодор  Стаматов  Тодоров  общинският 

представител на ГЕРБ в Главиница Рашко Станчев Денев.

Тъй като  са  приложени всички изискуеми документи  и  на 

основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  и  6  от  Изборния  кодекс  предлагам 

Централната  избирателна  комисия  да  вземе  решение,  че 

освобождава  като  председател  на  ОИК  –  Главиница,  област 

Силистра,  Силвия Красимирова Стоилова и анулира издаденото й 

удостоверение  и  назначава  за  председател  на  ОИК  –  Главиница, 

област  Силистра,  Венцислав  Ников  Маринов.  На  назначения 

председател да се издаде удостоверение. И решението подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок 

от обявяването му.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с направения доклад, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев.)

Това е Решение № 3278 със съответната абревиатура.

Точка  3.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  ОИК  – 

Аврен.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с Вх. 

№  МИ-10-55  от  4  юли  2016  г.  от  областния  координатор  на 
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политическа  партия  ГЕРБ,  Варна.  С писмото  ни информира,  че  е 

постъпило  заявление  от  Деница  Тодорова  Тодорова  относно 

освобождаването  й  като  председател  на  Общинската  избирателна 

комисия – Аврен.

Предлага се на мястото на председателя на ОИК – Аврен, от 

квотата  на  политическа  партия  ГЕРБ  да  бъде  назначена  Мелек 

Таксин Теир, която към момента е член на комисията, а за член на 

ОИК – Аврен, на мястото на Мелек Таксин Теир да бъде назначена 

Даниела Стратева Стратева.

Към писмото са приложени: заявление от Деница Тодорова 

Тодорова от 27 юни 2016 г., два броя декларации по чл. 75, чл. 80 и 

чл. 81 във връзка с чл. 65 и 66 от Изборния кодекс, приложение към 

наше  Решение  №  3255  от  7  юни  2016  г.,  копие  от  диплома  за 

завършено  висше  образование  на  Даниела  Стратева,  копие  от 

диплома завършено  висше  образование  на  Мелек  Теир,  копия  на 

личните карти на Даниела Стратева и Мелек Теир и пълномощно, 

заверено с „Вярно с оригинала”.

Предлагам ви проект на решение, с което да освободим като 

председател на Общинската избирателна комисия – Аврен, област 

Варна, Деница Тодорова Тодорова; да преназначим за председател 

на ОИК – Аврен, област Варна, Мелек Таксин Теир, досегашен член 

на  ОИК,  и  да  назначим  за  член  на  ОИК –  Аврен,  област  Варна, 

Даниела Стратева Стратева. На назначените председател и член на 

ОИК да се издадат удостоверения.

Проектът  на  решение  е  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

моите инициали.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

предложения?  Който  е  съгласен  с  предложения  проект,  моля  да 

гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  
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Солакова,  Румен  Цачев,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

Това е Решение № 3279 със съответната абревиатура.

Госпожо Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, със заявление Вх. 

№  МИ-22-36  от  30  юни  2016  г.  Катерина  Йорданова  Кацарска, 

заместник-председател  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Съединение, е заявила, че желае да й бъдат предсрочно прекратени 

пълномощията като заместник-председател на ОИК – Съединение. 

Заявлението е постъпило в ЦИК само по факс и няма никакви други 

приложени документи, както няма и предложение от политическата 

сила за попълване състава на ОИК. 

Аз ви предлагам сега да гласуваме само изпращане на писмо 

до  съответната  политическа  сила  да  направят  предложение  за 

заместник-председател  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Съединение, като междувременно изчакаме да постъпи и оригиналът 

на заявлението и тогава с едно решение да бъде освободена госпожа 

Кацарска  като  заместник-председател  и  да  бъде  назначен  новият 

заместник-председател.

Писмото е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

до политическа партия Движение за права и свободи със стандартен 

текст.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с изпращането на такова писмо, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)
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Уважаеми колеги, минаваме към  точка 4:  Доклад по писмо 

от Народното събрание.

Ще ви го  прочета  накратко:  „Във  връзка  с  ваше писмо ви 

уведомявам,  че  Народното  събрание  вече  провежда  процедура  за 

възлагане  на  обществена  поръчка  за  преустройство  на  зала  „Св. 

София” в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър 

Първи” № 1, в пленарна зала. Уникалният номер на поръчката (еди-

кой  си),  информация  за  поръчката  (еди-къде  си).  Отварянето  на 

заявленията на кандидатите е насрочено за 4 юли.

Изпълнението  на  поръчката  е  приоритетна  задача  на 

Народното  събрание  и  неразделна  част  от  подготовката  на 

Република България за председателството й на Европейския съюз.

Стартирането  на  строителството  е  предвидено  за  м. 

септември 2016 г. Същото се предхожда от дейност по подготовка…

Информирам ви подробно за хода на процедурата. Както вече 

знаете, с писмо председателят на Народното събрание е информирал 

за  проблема министър-председателя  на  Република  България  с  цел 

предприемане на своевременни мерки за осигуряване на помещение 

за нормалното осъществяване дейността на ЦИК.

С оглед изложеното ви предлагам проект на допълнително 

споразумение (то се удължава с един месец).”

Според мен ние би следвало да го разпишем, разбира се, и 

след  това  искам  мнения  как  да  процедираме  относно  този  така 

наречен  списък  със  сгради.  Просто  да  ми  дадете  предложения, 

защото все пак трябва да се раздвижим.

На  последната  среща,  на  която  бяхме  господин  Цачев, 

госпожа  Матева  и  аз,  деветнадесет  представители  на  различни 

институции бяха така добри и така коректни да дойдат, повечето са 

изпратили  становища,  както  знаете,  за  невъзможността  първата 

сграда, която гледахме, да служи за нашите нужди. Просто да дадете 

мненията си как да процедираме нататък със следващите сгради, за 
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да предприемем мерки с директора на дирекция „Администрация” и 

да работим по въпроса.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съгласна  съм  с  направеното 

предложение, но аз считам, че в резултат на това писмо ние трябва 

да  се  обърнем  към  Министерския  съвет  с  една  молба  да  бъде 

запазена  зала  в  центъра  на  София,  в  която  ние  ще  работим,  ако 

започнат ремонтните работи в зала „Св. София”, с оглед приемането 

на  резултатите  и  то  от  ЦИК,  не  става  дума  за  трите  софийски 

изборни  района,  а  от  ЦИК,  и  второто  въвеждане  на  данните  от 

протоколите при нас. Тоест за базиране на изчислителния пункт към 

ЦИК  и  пункт  за  приемане  на  протоколите,  които  ще  дойдат  от 

районните избирателни комисии, за съответната дата на изборите за 

президент  и  вицепрезидент,  които  Народното  събрание  още  не  е 

насрочило, но при всички случаи ще са или в края на октомври или в 

първите дни на м. ноември.

Считаме, че ние отсега трябва да изпратим такова писмо. Те 

са ни уведомили за сроковете на техните поръчки и ако те започнат 

ремонт на залата, ние няма да можем да я използваме. И за да не 

попаднем  в  цайтнот  и  в  невъзможност  да  си  организираме 

приемането  на  протоколите  и  обявяването  на  резултатите  от 

изборите, добре е да изпратим писмо още сега.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Дали  ще  възразите  да 

допълня  предложението  ви.  Писмото  си  е  писмо,  а  моето  лично 

впечатление  е,  че  ние  в  непосредствени  срещи  успяваме  да  се 

договорим за повече неща. Дали да не предприемем действие за една 

среща?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние първо трябва в работна група да 

се съберем всички, да си уточним какво точно искаме и след това да 

се направи тази среща, с оглед вече конкретиката.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз искам да напомня, че всъщност ние 

имаме  протоколно  решение,  с  което  сме  упълномощили 

председателя на Комисията да се срещне с министър-председателя 

на Републиката по повод необходимостта  от спешно намиране на 

подходяща сграда за работа на Централната избирателна комисия. 

Но  нямаме  обратна  информация  дали  са  предприети  действия 

изобщо по такава среща. И всъщност този списък, който би следвало 

да е изготвен, не знам по какви критерии, с евентуалните подходящи 

сгради,  дали  е  достигнал  като  информация  до  министър-

председателя или не е. И изобщо какво се случва със ситуацията със 

сградата – дали председателят на Комисията ви е информирал преди 

да излезе в отпуск.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Щом има решение да се 

организира  среща,  аз  ще  предприема  действия  във  връзка  с 

решението на Комисията.

Нямам впечатление, че е извършено каквото и да било във 

връзка  с  това.  Администрацията  няма  разпоредба  от  страна  на 

председателя във връзка с този въпрос. Нито от страна на секретаря.

Аз също не знам как е съставен този списък за предполагаеми 

сгради.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз смятам, че тук трябва да 

разделим въпроса на две. Едно е сградата за работа на Централната 

избирателна комисия, другото, което е много по-спешно и много по-

важно в момента, е за помещението, в което ще бъде изчислителният 

пункт. Така или иначе, изборите са след три-четири месеца. Каквато 

и сграда да  ни дадат,  тя  няма да бъде готова дотогава.  А самото 

помещение, където ще бъде то изчислителен пункт,  където ще се 

приемат  данните,  трябва  да  има  специално  оборудване.  Първо, 

трябва да има двойно захранване, значи от два трафопоста, второ, 

трябва да има специална оптическа мрежа за интернет и т.н. Да бъде 
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достатъчно  голямо.  И  „Информационно  обслужване”,  които  са 

евентуалните преброители,  с  опасение се  отнасят  към това,  че  те 

самите са в неведение, а просто не остава време. Този път ще има 

много  работа,  защото  освен  че  ще  има  по  закон  повторно 

преброяване,  плюс  референдум,  където  също  ще  има  повторно 

преброяване, плюс секция „Чужбина”, която ще бъде при нас, тя ще 

бъде тук и за първично, и за повторно преброяване.

Мисля, че този въпрос трябва по-спешно да се реши, за да 

може да се организира това,  което казвам – двойното захранване, 

оптическа мрежа и т.н., за което се иска да има достатъчно време 

преди изборите. Затова трябва да се реши най-напред въпросът за 

това помещение, защото разбирам от това, което се говори, че след 

като  минат  процедурите,  ще  започне  ремонтът  на  тази  зала,  със 

сигурност този ремонт ще започне до края на октомври и средата на 

ноември. Така че трябва да се търси друго помещение, което трябва 

съвместно да се търси спешно. За сградата явно за догодина ще се 

търси вариант,  до  края на годината  вероятно ще останем тук.  Но 

помещението, в което ще се извършва въвеждането на резултатите, 

трябва да бъде ясно поне месец-месец и половина преди началото на 

изборите и да бъде готово.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.

Точка 5. Доклад относно покана на Националното сдружение 

на общините в Република България.

Моля ви за становища, колеги. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, само да заявя, че няма 

да  мога  да  пътувам.  Така  или  иначе,  групата  от  страна  на 

Централната избирателна комисия е доста голяма.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да  определим максимум 

двама,  най-много  трима  души.  Разговаряхме  със  Сдружението  на 

общините, нашето присъствие е желателно само по точката, която 

касае  изборите,  от  11  ч.  на  8  юли.  Те  си  имат  други  свои 

организационни  въпроси  и  не  могат  да  се  занимават  с  нашето 

присъствие, а и ние няма какво да правим, тяхната работа е съвсем 

от  друг  тип.  Още  повече,  че  колегата  Чаушев  на  предходното 

заседание подсказа,  че по някои от въпросите  ние нямаме приети 

решения.

Затова ви предлагам да отиде по един представител от най-

големите групи, за да може да има представителство и евентуално 

пътуването да е в петък сутринта, тъй като пътят дотам е по-малко 

от три часа.

Предлагам колегата Андреев да отиде, а за другия колега да 

решим.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Освен господин Андреев 

може ли да постъпи още едно предложение? Господин Цачев.

Уважаеми колеги, да гласуваме господин Андреев и господин 

Цачев  да  ни  представляват  в  петък  на  конференцията  на 

Националното сдружение на общините.

Който е  съгласен  с  направените две  предложения,  моля да 

гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

Точка 6.  Доклад относно обявяване на конкурси за незаети 

позиции в администрацията ЦИК.
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Предлагам на  заседанието  във  вторник другата  седмица да 

решим за обявленията. Преди това ще помоля моля колегите, които 

бяха  гласувани  с  протоколно  решение,  да  погледнат  още  веднъж 

конкурсните документи до петък, да ме уведомят в понеделник и във 

вторник да внесем обявленията.

Точка 7. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Госпожо Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение вх. 

№ МИ-06-508  от  30  юни  2016  г.  от  община  Чирпан,  с  което  ни 

уведомяват,  че  на  основание  т.  30  от  наше  Решение  №  2662  са 

отворили запечатаното помещение с изборните книжа и материали 

от местните избори в 2015 г. по разпореждане на разследващ орган 

по НПК. Приложени са съответно протоколът и заповедта, с която е 

определена комисията.

Докладвам ви за сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане за отваряне на запечатано помещение в Областна 

администрация – Велико Търново, в което се съхраняват изборните 

книжа  и  материали  от  предсрочните  избори  за  народни 

представители  на  12  май  2013  г.  Искането  е  във  връзка  с 

унищожаване  на  тези  книжа  и  материали,  които  се  съхраняват  в 

помещенията на Областна администрация.

Постъпилите  са  искане  с  вх.  №  НС-14-1  от  14.06.2016  г. 

(мисля,  че  на  госпожа  Бойкинова е  било  разпределено  тогава), 

открих го във връзка с искането с вх. № НС-05-2 от 29.06.2016 г. и 

ми е разпределено. Те са от областния управител на област Велико 

Търново,  както  казах,  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано 

помещение в Областна администрация – Велико Търново, в което се 
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съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  произведените 

предсрочни избори за народни представители на 12 май 2013 г., във 

връзка с тяхното унищожаване.

Съгласно  чл.  233,  ал.  7  и  8,  както  и  чл.  241,  ал.  4  и  5  от 

отменения  Изборен  кодекс  изборните  книжа  и  материали  на 

секционните  избирателни  комисии  и  районните  избирателни 

комисии,  с  изключение  на  предназначените  за  Централната 

избирателна комисия, от произведените на 12.05.2013 г. предсрочни 

избори  за  народни  представители  се  съхраняват  от  областните 

администрации  до  следващите  избори  за  народни  представители. 

След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза 

при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд 

и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за 

постоянно съхранение книжа и материали от изборите за народни 

представители се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната 

териториална дирекция „Регионален държавен архив“. За книжата и 

материалите, които са неподлежащите на запазване и с изтекъл срок 

на съхранение и определени като неценни такива,  се съставя акт за 

унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, 

който  се  утвърждава  от  областния  управител  и  се  представя  на 

териториалния отдел на  „Държавен архив” за съгласуване съгласно 

чл. 44 от Наредбата за реда, организацията и т.н., която е подзаконов 

нормативен акт към Закона за националния архивен фонд. 

На  14  декември  2015  г.  Постоянно  действащата  експертна 

комисия  при  Областна  администрация  –  Велико  Търново,  е 

съставила протокол за резултатите от експертизата на документите 

от архива на Районната избирателна комисия – Велико Търново,  и 

Областна  администрация  –  Велико  Търново.  На  същата  дата  е 

предала по Инвентарен опис № 19 за постоянно съхранение в отдел 

„Държавен  архив“  –  Велико  Търново,  определените  за  постоянно 

запазване  книжа  и  материали.  За  определените  като  неценни  и  с 
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изтекъл  срок  на  съхранение  книжа  и  материали  също  опис  и   е 

съставен Акт за унищожаване от комисията. В определеното по реда 

на  чл.  233,  ал.  8  от  Изборния  кодекс  (отменен)  помещение  в 

Областна администрация се съхраняват книжа и материали, които са 

предадени  от  секционните  избирателни  комисии  на  комисията, 

която е съставена да приема книжата и материалите от секционните 

избирателни комисии. 

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на 

ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 

по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид  гореизложеното предлага Централната избирателна 

комисия  да  разреши  отваряне  на  запечатаното  помещение  в 

Областна администрация – Велико Търново, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените предсрочни избори за 

народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с извършване 

на  експертиза  и  предаване  на  отдел  „Държавен  архив“  –  Велико 

Търново, след извършване на експертизата на определените за тази 

цел за постоянно съхранение книжа. А останалите книжа, които са 

определени  като  неценни  и  с  изтекъл  срок  на  съхранение,  да 

подлежат на унищожаване.

Достъпът до запечатаното помещение,  да се осъществи по 

реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на 

ЦИК  от  комисия  от  длъжности  лица,  определена  със  заповед  на 

областния управител на област Велико Търново.

За  извършените  действия  от  комисията  да  се  съставят 

съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение 

№ 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.
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Копия от заповедта на областния управител за определяне на 

длъжностните лица от общинската администрация и от съставения 

протокол да се изпратят на ЦИК.

Постоянно  действащата  експертна  комисия  при  Областна 

администрация  –  Велико  Търново,  да  извърши  експертиза  на 

книжата и материалите по реда на Закона за националния архивен 

фонд  и  свързаните  с  него  подзаконови  нормативни  актове.  За 

определените  като  неценни  и  с  изтекъл  срок  на  съхранение  и 

неподлежащи на запазване книжа да се състави акт за унищожаване 

на неценни документи, при спазване на наредбата. 

След приключване на процедурата областният управител да 

изпрати  на  ЦИК  информация,  съдържаща  основанието  и  реда  за 

отваряне  на  помещението,  резултата  от  работата  на  експертната 

комисия  относно  ценността  на  документите,  както  и  за 

унищожаването.

Това е проектът на решение, колеги.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който се 

съгласен с предложения проект, ако няма други забележки, моля да 

гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев); против – 1 

(Румяна Сидерова).

Това е Решение № 3280 със съответната абревиатура.

По реда на заявките – господин Емануил Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви,  госпожо 

председателстваща.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  има  проект,  който  касае 

искане за отваряне на запечатано помещение в община Свищов, в 

което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  местните 
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избори и изборите за президент и вицепрезидент от 2011 г. Искането 

е от кмета на общината и е във връзка с предаване на книжата и 

материалите на Териториалното звено на „Държавен архив”.

Писмото е  стандартно,  като в  проекта  за  решение изрично 

упоменавам, тъй като ако се прочете по-внимателно писмото, което 

е написал кметът, се разбира, че иска отваряне на помещението, за 

да се предадат книжата и материалите и от двата вида избори, тоест 

за президент и вицепрезидент и от местните избори. Но в проекта за 

решение  изрично  подчертаваме,  че  книжата  и  материалите  от 

изборите за президент и вицепрезидент трябва да се съхраняват до 

произвеждането  на  новите  избори.  Така  че  проектът  за  решение 

обхваща само разрешаване за отваряне на съответното помещение.

Предлагам  да  дадем  разрешение  за  отваряне  на  това 

помещение, като в решението са включени всички изисквания, които 

сме посочили в нашето Решение № 2662, какви действия трябва да 

бъдат  извършени,  как  да  бъде  осъществен  достъпът  и  какви 

материали  по  т.  30  и  31  трябва  да  бъдат  съставени  и  съответно 

изпратени  на  Централната  избирателна  комисия,  след  като  бъде 

приключена работата.

Затова  аз  предлагам  да  дадем  разрешение  за  отваряне  на 

помещението и  предаване  на  книжата и материалите от  местните 

избори 2011 г. в Териториално звено „Държавен архив”.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  мнения, 

забележки, питания? Който е съгласен с така предложения проект за 

решение, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова, Румен Цачев, Емануил Христов, Иванка Грозева,  Росица  

Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

Уважаеми колега Христов, Решението ви е № 3281.

Госпожа Матева има думата.

17



РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря Колеги, докладвам ви писмо, 

постъпило по електронната поща с вх. № МИ-06-11 от 4 юли 2016 г. 

Писмото е  изпратено от община Мизия,  като с  него ни изпращат 

самото писмо на кмета на община Мизия, което съдържа следните 

документи. То е в изпълнение на Решение № 2998-ПВР/МИ от 2016 

г., с което Централната избирателна комисия е разрешила отваряне 

на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали  от  произведените  през  2011  г.  избори  за  президент  и 

вицепрезидент и местна власт.

Към  писмото  се  изпращат  заповеди  с  номера  РД-11-18  18 

януари и РД-11-19 от 11 януари 2016 г., както и копие от съставен на 

11  януари  2016  г.  констативен  протокол,  протокол  на  експертна 

комисия  от  12  януари  2016  г.,  акт  за  унищожаване  на  неценни 

документи с изтекъл срок за съхранение  и протокол от 26 март 2016 

г. за унищожаване на неценни книжа.

Всички тези документи са представени и те са във връзка с 

необходимостта  да  бъдат  предадени на  „Държавен  архив”  или  да 

бъдат  унищожени  неценните  книжа,  които  се  съхраняват  от 

произведените през 2011 г. избори.

Докладвам това за сведение. 

А едновременно с  това,  но  е  входирано  с  отделен  входящ 

номер е пристигнало писмо също по електронната поща от кмета на 

община Мизия, което е заведено с вх. № МИ-14-135 от 4 юли 2016 г. 

С него ни е изпратено писмо на кмета на община Мизия, изх. № 59-

00-72-2  от  4  юли  2016  г.,   с  което  се  прави  искане  да  разреши 

Централната  избирателна  комисия  отваряне  на  запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведени през 2015 г. избори, първи и втори тур, за общински 

съветници и кметове и национален референдум, както и изборните 

книжа и материали от произведения нов избор за кмет на кметство 

Софрониево от 23 март и съответно 20 март втори тур 2016 г.  В 
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искането  се  твърди,  че  отварянето  на  помещението  се  налага  във 

връзка с извършване на експертиза и предаване на подлежащите на 

архивиране  изборни книжа и  материали от  произведените  местни 

избори и националния референдум.

Тъй като преписката ми беше предоставена непосредствено 

преди заседанието, не съм се свързала по телефона, но ви докладвам 

в момента за сведение и предлагам да не се разрешава отваряне на 

запечатано  помещение,  тъй  като  книжата  и  материалите  от 

произведените през 2015 г. избори би трябвало да се съхраняват до 

следващите общи избори. Ще се свържа по телефона с общинската 

администрация в Мизия, за да разбера всъщност дали не е станала 

някаква  грешка  с  това  писмо  и  ще  ви  докладвам  на  следващото 

заседание какъв е резултатът.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, пропуснах да ви докладвам, 

има още едно писмо от община Павликени с вх. № МИ-14-131 от 4 

юли 2016 г.  То е от кмета на общината във връзка с отваряне на 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали и 

бюлетини  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г. Писмото 

съдържа осем приложения, а именно писма от Районно управление 

на  МВР  –  Павликени  във  връзка  с  искане  за  предоставяне  на 

избирателния списък на една от секциите за втори тур. Явно са три 

отделни  листа,  защото  има  три  отделни  писма  за  същата  секция. 

Също  така  протокол  за  отварянето  на  помещението,  приемно-

предавателен  протокол  за  предаване  на  съответните  избирателни 

списъци, отново за отварянето на помещението за прибирането на 

тези избирателни списъци.

Докладвам,  че  във  връзка  с  наше  Решение  №  2662  са  си 

изпълнили задълженията. За сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Ганчева, 

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

МИ-14-130 от 4 юли 2016 г. от кмета на район „Приморски”, община 

Варна.  С  него  се  обективира  искане  във  връзка  с  предаването  и 

съхранението  в  отдел  „Държавен  архив”  на  изборни  книжа  и 

материали от произведените през 2011 г. местни избори и през 2013 

г.  частични избори,  за  разпечатване  на  помещения,  в  които  те  се 

съхраняват.  В  тази  връзка  отправят  искане  за  разрешаване  на 

отварянето им.

Подготвила съм проект на решение, който е във вътрешната 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали,  и  разрешава  отваряне  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и от произведените частични 

избори  през  2013  г.   във  връзка  с  извършване  на  експертиза  и 

предаване  на  подлежащите  на  архивиране  книжа  на  отдел 

„Държавен архив”.  Достъпът до запечатаното помещение да стане 

по  реда  от  наше  решение,  което  е  в  проекта,  да  съставят 

необходимите  протоколи  и  след  предаване  на  книжата  от 

произведените през 2011 г. местни избори в отдел „Държавен архив” 

и  унищожаването  на  останалите  книжа  кметът  да  изпрати 

информация на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Сидерова.)

Номерът  на  решението  ви,  уважаеми  госпожо  Ганчева,  е 

3282.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-133 

от 4 юли 2016 г. ми е разпределено за доклад искане, подписано от 
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кмета на община Рила и подпечатано с печата на общината. Това е 

искане  до Централната  избирателна комисия относно  отваряне  на 

запечатано помещение в община Рила, област Кюстендил, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за президент и вицепрезидент на Република България и за общински 

съветници на община Рила на 23 октомври 2011 г., и предаване на 

изборните  книжа  на  отдел  „Държавен  архив”  –  Кюстендил.  Това 

искане е направено във връзка с наше писмо изх. № МИ-06-504 от 29 

юни  2016  г.  при  спазване  изискванията  на  т.  30  и  31  от  наше 

Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

С направеното искане кметът моли Централната избирателна 

комисия  да  разреши  отваряне  на  запечатано  помещение,  което 

конкретно е описано в искането, намиращо се на партерния етаж в 

административната  сграда  на  община  Рила  непосредствено  до 

деловодството, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от  произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република България, общински съветници и кмет на община Рила на 

23 октомври 2011 г.

Искането  е  във  връзка  с  извършването  на  експертиза  и 

предаването  на  подлежащите  на  архивиране  книжа  от  местните 

избори  на  23  октомври  2011  г.  в  отдел  „Държавен  архив”  –  гр. 

Кюстендил.

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  има  подготвен 

проект  на  решение,  с  което  предлагам  да  разрешим  отваряне  на 

конкретно описаното в искането от кмета на община Рила, област 

Кюстендил, запечатано помещение с цел извършване на експертиза 

и предаване на подлежащите на архивиране книжа от изборите за 

общински съветници  и  кметове  през  2011  г.  на  отдел  „Държавен 

архив”, гр. Кюстендил. В проекта ми за решение е описано как да се 

извърши достъпът до това запечатано помещение, какви документи 

следва да бъдат изготвени за извършените действия, като изрично е 
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отбелязано,  че книжата и материалите от изборите за президент и 

вицепрезидент  се  съхраняват  в  помещението  до  произвеждане  на 

следващите такива, след което и те се предават в „Държавен архив”. 

Също  така  да  се  изпрати  и  копие  от  заповедта  на  кмета  за 

определяне на длъжностните лица в общинската администрация и от 

съставения протокол на Централната избирателна комисия.

Моля да го погледнете и ако няма предложения за изменения 

и  допълнения,  уважаеми  госпожо  председателстваща,  моля  да 

подложите на гласуване това проекторешение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси, 

забележки? Няма.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  от  колегата 

Баханов, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за – 11  (Мария Бойкинова,  

Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Румен Цачев,  

Емануил Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,  

Росица Матева, Румяна Сидерова.)

Уважаеми колега Баханов, номерът на решението ви е 3283 

със съответната абревиатура.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  постъпило е писмо 

по  електронната  поща,  подписано  от  кмета  на  община  Белово. 

Знаете, че изпратихме до всички общини писмо с наш изх. № МИ-

06-504 от 29 юни 2016 г.,  с което им напомнихме, че следва тези 

общини,  които  не  са  извършили  предаване  на  съответните 

документи  от  местните  избори  2011  г.  на  „Държавен  архив”  в 

съответния областен град, следва да го извършат. Явно това писмо е 

във  връзка  с  това  наше  писмо  до  общините.  Това  е  от  община 

Белово. Само акцентирам на колегите, че тук има едно дело, което се 

води за касиране на изборите, което първо приключи с решение на 

Административен  съд  –  Пазарджик,  после  беше  обжалвано  във 

Върховния административен съд, Върховният административен съд 
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го върна за ново разглеждане със задължителни указания. Там бяха 

броени недействителните бюлетини една седмица. Има произнесено 

решение, което обаче отново се обжалва.

Аз мисля, че ние коректно сме записали в нашето писмо от 29 

юни  2016  г.,  че  помещенията,  в  които  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали през 2011 г. съвместно с книжа и материали от 

произведените  на  25  октомври  местни  избори  и  за  тях  има 

неприключили съдебни производства, не се отварят. И не разбирам 

защо кметът на община Белово отново ни е изпратил писмо, въпреки 

че в него не фигурира конкретно направено искане за отваряне. Едва 

сега  той  ни  информира,  че  в  това  помещение  се  съхраняват  и 

изборни книжа и материали от произведените избори за общински 

съветници и кметове, национален референдум през 2015 г. А нашето 

писмо, на което следваше да отговори, беше от 22 март 2016 г.,  с 

което ние спряхме изпълнение на наше Решение № 3123 от 15 март, 

с  което  пък  разрешихме  отварянето.  На  15  март  разрешихме 

отваряне на помещението, след това дойде една докладна записка до 

ЦИК  от  председателя  на  Общинската  избирателна  комисия  в 

Пазарджик,  с  която  ни  информира,  че  има  неприключило 

производство,  и  въз  основа  на  тази  докладна  записка  ние  взехме 

наше решение, с което спряхме изпълнението на решението, с което 

разрешихме отваряне на помещението. 

Едва  сега  кметът  ни  уведомява,  че  в  това  помещение  се 

съхраняват изборните книжа и материали от 2015 г. и аз предлагам 

да изпратим едно писмо до кмета, като отново му приложим нашето 

писмо от 29 юни 2016 г., в което в предпоследния абзац изрично е 

указано, че помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и 

материали  от  проведените  избори  през  2011  г.,  но  където  се 

съхраняват съвместно и книжа и материали от произведените избори 

на 25 октомври 2015 г. и има неприключили съдебни производства, 

не се отварят, като подчертаем дебело този факт. И с едно изречение 

23



отново да му опишем, че помещението следва да бъде отворено след 

приключване на съдебното производство с влязло в сила решение 

окончателно.

Това е моето предложение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

предложения?  Който  е  съгласен  с  предложението  на  колегата 

Баханов да бъде изпратено писмо в смисъла, подробно изложен от 

него, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Мария  Бойкинова,  

Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Румен Цачев,  

Емануил Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,  

Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

Само едно  уточнение,  уважаеми колеги,  към  писмото.  Все 

пак, тъй като отговорът на кмета е на наше писмо от 22 март, а чак 

сега ни отговаря, че има и други изборни книжа и материали, с едно 

изречение  да  го  попитаме  дали  въпросното  помещение  е  било 

отворено  въз  основа  на  нашето  решение.  Тоест  дали  вече  е 

безпредметно  и  нашето  разрешение  за  отваряне.  В  тази  една 

седмица,  в  която  имаше  решение,  след  което  спряхме  нашето 

решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

минаваме към следваща точка от  дневния  ред  –  доклади относно 

възнаграждения на ОИК. Заповядайте, господин Христов.

Точка 8. Доклади относно възнаграждения на ОИК.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо Мусорлиева. 

Колеги, получили сме искане от Общинската избирателна комисия – 

Севлиево,  с  вх.  № МИ-15-786  от  1  юли 2016  г.  за  заплащане  на 

възнаграждения за три дати, а именно за дежурство на 22 юни, за 

заседание  на  23  юни  и  отново  за  дежурство  на  27  юни  2016  г. 

Първото дежурство е дадено от председателя и секретаря във връзка 
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с  получаване  на  писмо  от  Районно  управление  на  МВР  в  гр. 

Севлиево,  и  в  тази  връзка  за  подготовка  на  заседанието  на 

следващия ден. На следващия ден е проведено заседание, на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена,  отсъствали  са  двама.  На  самото  заседание  е  било  взето 

решение  за  определяне  на  представители  на  Общинската 

избирателна  комисия,  които  да  участват  при  отваряне  на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от изборите в 2015 г. (става въпрос за последните местни избори) 

във  връзка  с  необходимостта  да  се  извърши проверка  на  част  от 

списъците  по  решение  на  Районното  управление  на  МВР.  Това  е 

извършено на 27-ми, именно тогава е било дадено дежурството от 

председател, заместник-председател и секретар. Затова предлагам да 

вземем  решение,  че  утвърждаваме  това  възнаграждение  за  две 

дежурства и едно заседание.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  Румяна  

Сидерова.)

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря ви,  госпожо 

председателстващ. Колеги, докладвам ви преписка с  вх. № МИ-15-

691 от 12 май  2016 г. на  Общинската избирателна комисия – Лом, 

която ни е изпратила искане за изплащане на възнаграждения за две 

заседания, проведени на 6 април и на 16 април  2016 г. На 6 април 

комисията  се  е  събрала  в  състав  председател,  заместник-

председател,  секретар и  8  члена.  На  това  заседание комисията  е 

започнала  административно  производство  по  прекратяване 
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предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Станево  Милен 

Славчев  Милев.  Изпратила  е  писмо  с  уведомление  и  е  дала 

тридневен  срок  на  лицето  да  направи  своите  възражения.  На  16 

април  2016  г. ОИК  –  Лом,  в  състав  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  8  члена  вече  е  прекратила  предсрочно 

пълномощията на кмета на кметство Станево, област Монтана.

Предлагам ви да  гласуваме изплащане на  заседанията  след 

уточняване  и  получаване  от  Министерството  на  финансите 

прехвърляне на парите.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Следващата  преписка,  която  ще  ви 

докладвам, е с  вх. № МИ-15-667 от 3 май  2016 г. на  Общинската 

избирателна  комисия –  Козлодуй,  която  е  отправила  искане  за 

проведени дежурства на 29 март и на 26 април във връзка преписки 

на  Районно управление на МВР – Козлодуй. Първото дежурство е 

проведено на 29 март  2016 г. по преписка на РПУ – Козлодуй,  с 

искане да  бъдат  подготвени копия от  списъците на  секция № 23, 

страниците,  където  лицето  Петър  Панков  Вълчев  е  положил 

подписите си. Документите са изготвени от секретар, двама члена и 

заместник-председателят  е  предал  необходимите  документи  в 

районното управление.

Следващото дежурство, което са провели на 26 април също 

заместник-председател, секретар и двама члена, е също по искане на 

Районно  управление  на  МВР.  Касае  избирателна  секция  №  10. 

Преписката касае лицето Росица Симеонова Михайлова. 
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Считам,  че  исканията  са  основателни  и  предлагам  да 

гласуваме изплащането на тези дежурства.

 ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли въпроси? Който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Следващата  преписка,  която  ще  ви 

докладвам, е с вх. № МИ-15-751 от 7 юни 2016 г. и е от Общинската 

избирателна комисия – Видин. Комисията е провела заседание на 14 

май 2016 г., на което е определила трима члена, които да извършат 

отварянето  на  запечатано  помещение.  На  заседанието  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена.

Предлагам да  гласуваме изплащането  на  това  заседание  на 

основание наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

 Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Мария Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Пропуснах  да  кажа  и  в  предходните 

доклади,  че  към  всяка  преписка  са  изпратени  и  протоколите  от 

проведените заседания.

Следващото искане е от Общинската избирателна комисия – 

Монтана,  с  вх.  №  МИ-15-762  от  10  май  2016  г.  Общинската 

избирателна комисия – Монтана, е провела свое заседание, на което 
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са  присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

члена. На това заседание предсрочно е прекратила пълномощията на 

кмета  на  кметство  Клисурица,  община  Монтана,  Васил  Иванов 

Цеков във връзка с настъпила смърт. На 7 юни 2016 г. комисията се 

е събрала по повод изпратено й от Районно управление на МВР – 

Лом,  преписка.  Комисията  се  е  събрала  в  състав  председател, 

заместник-председател, секретар и 7 члена. Разгледала е преписката 

и е установила, че тя касае Общинската избирателна комисия – Лом, 

поради което е взела процедурно решение цялата преписка да бъде 

препратена  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Лом,  по 

компетентност.

Предлагам да одобрим проведените две заседания, така както 

ви ги докладвах.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13 членове на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

 ИВАНКА ГРОЗЕВА: И последната преписка,  която ще ви 

докладвам, е с  вх. № МИ-15-683 от 9 май  2016 г. Това е искане за 

заплащане на  възнаграждение от  Общинската избирателна комисия 

– Белоградчик. Комисията е провела заседание на 4 май 2016 г. На 

заседанието са присъствали председател, заместник-председател и 8 

члена.  Комисията  е  освободила  на  това  заседание  общински 

съветник  и  е  обявила следващия от  квотата  на  „Ред,  законност и 

справедливост”  за  избран.  Изпратено  ни  е  и  копие  от  протокола, 

поради  което  ви  предлагам  да  гласуваме  изплащането  на  това 

възнаграждение.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев.)

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-686 

от 10 май 2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане,  подписано  и  подпечатано  от  председателя  и  секретаря  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Благоевград,  за  заплащане 

възнаграждения за проведени заседания на Общинската избирателна 

комисия  –  Благоевград,  и  дежурства  на  членове  от  същата  за 

периода  от  1  април  2016  г.  до  30  април  2016  г.  както  следва. 

Проведено  е  едно  заседание  на  4  април  2016  г.  за  изготвяне  на 

становище по подадени касационни жалби срещу решение № 1887 

от  3  декември  2015  г.  на  Административен  съд  –  Благоевград, 

постановил по административно дело № 808/5, с което е потвърдено 

решение № 335-МИ от 28 октомври 2015 г. на ОИК – Благоевград. 

На  заседанието  са  присъствали  всички  членове  на  Общинската 

избирателна комисия – Благоевград.

Второто направено искане е по реда на т.  12,  буква „б” от 

наше  Решение  №  2901-МИ  от  5  ноември  2015  г.  за  проведено 

дежурство  на  следващия  ден,  а  именно  5  април  2016  г.,  когато 

председателят и секретарят на Общинската избирателна комисия – 

Благоевград,  са  се явили в открито съдебно заседание по дело № 

609/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Приложена 

е  справка  за  проведеното  дежурство  от  страна  на  председателя  и 

секретаря, подписано и подпечатано, протокол от 4 април 2016 г. за 

проведено  заседание,  на  което  е  утвърдено  становището  по 

прочетеното  преди  малко  от  мен  административно  дело,  както  и 
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самото становище, което е на четири страници и половина, изписано 

с дребен шрифт.

Така че, уважаеми колеги, ви предлагам да вземем решение 

да  изплатим  възнаграждение,  на  първо  място,  за  проведено 

заседание на 4 април 2016 г. на Общинската избирателна комисия – 

Благоевград, по т. 11 от наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 

2015  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  8  члена,  тоест  цялата  Общинската 

избирателна комисия – Благоевград. И на второ място, за проведено 

дежурство на 5 април да изплатим възнаграждения на явилите се на 

открито  съдебно  заседание  във  Върховния  административен  съд 

председател  и  секретар  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Благоевград, с правно основание т. 12, буква „б” от наше Решение № 

2901-МИ от 5 ноември 2015 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-15-689 от 10 май 2016 г. е 

постъпило  искане  в  Централната  избирателна  комисия  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Белица.  Колегите  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Белица,  са  провели  на  5  май 

2016  г.  заседание  във  връзка  с  предсрочно  прекратяване 

пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран 

следващия  от  съответната  листа.  Искането  е  подписано  от 

заместник-председателя и член на Общинската избирателна комисия 

– Белица, и е подпечатано. Приложен е протокол № 27 от 5 май 2016 

г., заверен с „Вярно с оригинала” с подпис и печат на Общинската 
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избирателна  комисия  –  Белица.  На  същото  заседание,  за  което 

колегите искат изплащане на възнаграждения, е постъпило писмо от 

Общинския  съвет,  с  което  уведомява  Общинската  избирателна 

комисия за назначаването на общински съветник Георги Манолов на 

длъжността  вътрешен  одитор  в  община  Белица.  Към  писмото  са 

приложени копие от трудов договор за назначение и уведомление. 

На  основание  чл.  30,  ал.  4,  т.  4  от  Закона  за  местното 

самоуправление и местната администрация Общинската избирателна 

комисия е взела решение, с което освобождава Георги Манолов като 

общински съветник и обезсилва издаденото му удостоверение, като 

обявява следващия в листата на коалиция „Заедно за Белица” Христо 

Дундьов  за  общински  съветник.  На  заседанието  са  присъствали 

заместник-председател  и  7  членове  на  Общинската  избирателна 

комисия.  Приложено  е  и  решение  №  137-МИ  от  5  май  2016  г., 

заверено с „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано.

Предлагам ви да вземем решение ,  с  което  да  изплатим 

възнаграждения  на  присъствалите  на  5  май  на  заседание  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Белица,  един  заместник-

председател и 7 членове.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с предложението, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

Госпожо Бойкинова, вие имате доклад по следващата точка.

Точка 9.  Доклад относно изплащане на изпълнителен лист в 

ОИК – Долни Дъбник.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-22-

35 от 29 юни 2016 г. заявление от Йонко Киров Данов, с което иска 

изплащане  на  възнаграждение  по  приложени  два  изпълнителни 

листа,  издадени  на  основание  влязло  в  сила  решение  по 

административно дело № 246/2016 г. по описа на Административен 

съд – Плевен. С първия изпълнителен лист се осъжда Общинската 

избирателна комисия – Долни Дъбник, да заплати на Йонко Данов 

направените деловодни разноски в размер на 1200 лева.  С втория 

изпълнителен лист се осъжда Общинската избирателна комисия и 

Николай Иванов Тотев да заплатят на Йонко Данов сумата от 350 

лева.

Подготвила съм писмо до господин Йонко Данов, с което му 

указваме,  че  следва  да  представи  в  Централната  избирателна 

комисия  оригиналите  на  изпълнителните  листове,  тъй  като  той  е 

представил заверения копия, както и да посочи данни за банковата 

сметка. Писмото е във вътрешната мрежа в моята папка.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното предложение да гласуваме това писмо, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

Колеги, следващата точка е доклади по писма.  Заповядайте, 

госпожо Грозева.

Точка 10. Доклади по писма.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  за 

сведение писмо с  вх. № МИ-06-510 от 1 юли 2016 г. Писмото е от 

община „Родопи”, подписано е от кмета на общината. В изпълнение 

на наше Решение № 3007-ПВР/МИ от 12 януари 2016 г. кметът ни е 

изпратил заверени копия от документите, съдържащи информация за 
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основанието  и  реда  за  отваряне  на  помещението,  резултатите  от 

експертизата и експертната комисия, актовете за унищожаване във 

връзка с архивирането на изборните книжа и материали от местните 

избори, произведени през 2011 г.

И още едно за сведение. С вх. № МИ-15-690 от 17 юни 2016 г. 

Общинската  избирателна  комисия –  Лом,  ни  е  изпратила  свое 

решение № 187 от 16 април 2016 г., с което е прекратила предсрочно 

пълномощията  на  кмета  на  кметство Станево,  област  Монтана 

Милен  Славчев  Милчев.  Предлагам  ви  да  бъде  приложено  към 

преписката,  тъй  като  ние  на  16  юни  сме  взели  решение  относно 

предложение до Президента  за  насрочване  на частични избори за 

кмет на кметство Станево, област Монтана, община Лом.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Христов, 

заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви,  госпожо 

председателстваща.  Колеги,  ако  си  спомняте,  преди  около  една 

седмица ви запознах с превода на едно писмо, което е получено в 

Централната избирателна комисия от така наречения Ерней Киран, 

макар че транскрипцията според мен е малко по-различна, но така е 

даден преводът, който се интересуваше от възможността да получи 

от Централната избирателна комисия информация за наличието на 

пространствено проектирани изборни резултати,  за  да може да ги 

използва директно за създаване на различни карти на произведените 

избори в България. Той се занимавал по-специално  с география на 

изборите.  Тогава коментирахме, че не е много ясно в писмото му 

какво  точно  иска,  но  идеята  беше,  че  вероятно  желае,  ако 

Централната избирателна комисия изготвя пространствени карти на 

спечелилите изборите (знаете, че по вестниците се появяват такива 

карти в синьо, червено и т.н. в отделни райони), не е ясно дали точно 

това има предвид. Но това не е работа на Централната избирателна 
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комисия  и  при  нас  не  се  съхраняват  данни,  по-скоро  с  това  се 

занимават журналистите и социолозите.

В тази връзка се разбрахме да му отговорим с писмо, което се 

намира във вътрешната мрежа,  то  е  съвсем кратко и аз  ще ви го 

зачета, тъй като е два абзаца:

„До господин Ерней Киран

Уважаеми  господин  Киран,  уведомяваме  ви,  че  в 

Централната  избирателна  комисия  няма  информация  за 

пространствено проектирани изборни резултати, които да можете да 

използвате  директно  за  създаване  на  различни  карти  на 

произведените избори в България. Цялата информация за изборите в 

България можете да откриете на сайта на Комисията в раздел архив 

и в съответното поле резултати, но само във CVS формат.”

Предлагам да му изпратим това писмо. Ако той желае, може 

да  използва  тези  цифрови резултати  и  да  си  ги  приведе  във  вид 

какъвто желае.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е 

съгласен с така направеното предложение за изпращане на писмо, 

моля да гласува.

Гласували  13 членове на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо,  което  е  във  връзка  с  архивирането  и  в  тази  връзка 

обобщената  справка продължава да е актуална.  Това е  към  вх.  № 

МИ-06-467  от  4  юли  2016  г.  По  електронната  поща  е  получено 

писмо от община Варна. Предоставят ни копие от удостоверение за 

избран  кмет  през  2011  г.  на  община  Варна.  Ще  извършат 
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допълнителна  проверка  за  други  налични  документи  и  за 

резултатите ни уведомят. 

Докладвам ви го за сведение.

Докладвам ви писмо вх. № ЦИК-00-500 от 4 юли 2016 г. Това 

е писмо от „Доби прес”, доставчика на ежедневници в Централната 

избирателна  комисия.  Уведомяват  ни,  че  в.  „Новинар”  по  устна 

информация  към  вчерашна  дата,  издателят  ги  е  уведомил,  че 

прекратява отпечатването на вестника поради финансови причини. 

И по тази причина те ни предлагат два варианта: в. „България днес” 

до края на периода, както сме имали абонамент за в. „Новинар” и 

втори  вариант  е  в.  „24  часа”  за  една  втора  от  остатъка  на 

абонаментния  период.  Предложението  на  администрацията  е  да 

заявим „България днес”, защото получаваме в. „24 часа”.

Получили сме и писмо от в. „Труд”, то не е приложение към 

„Доби прес”,  разбрах,  че  госпожа Мусорлиева е  дала указание да 

бъдат заведени само с един номер – неделният брой на в. „Труд” 

спира да се отпечатва.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен 

абонаментът да се прехвърли за „България днес”, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмо за сведение с вх. 

№ ЦИК-00-499 от 30 юни 2016 г. То е във връзка с удостоверение за 

електронен  подпис  на  Николай  Желязков,  извършена  е 

регистрацията  успешно.  Те  всъщност  ни  благодарят  за  това,  че 

използваме тяхната услуга.

Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-00-494 от 30 юни 2016 

г.  Това  е  във  връзка  с  поканите  за  семинари,  които  получаваме. 
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Напомням отново, че папката с покани се публикува във вътрешната 

мрежа, за да може всички желаещи да се заявят.

Докладвам  ви  вх.  №  МИ-04-12  от  1  юли  2016  г.,  но 

изходящият номер на писмото на министъра на финансите е от 30 

юни 2016 г. Министърът на финансите във връзка с наше писмо от 9 

юни 2016 г.  и  заявените  от  нас допълнителни средства  по нашия 

бюджет за изплащане възнагражденията на общинските избирателни 

комисии за  проведени заседания  и  дежурства  с  посочения  размер 

200 хил. лева до 31 декември 2016 г., ни уведомява, че във връзка с 

писмо от Министерския съвет на този етап са предвидени 100 хил. 

лева, с които да се увеличи бюджетът на Централната избирателна 

комисия. 

По  отношение  на  допълнителни  разходи,  които  може  би 

Централната  избирателна  комисия  ще  направи  при  изплащане  на 

възнагражденията, те ни уведомяват, че няма предвидени средства с 

подобно  предназначение  в  централния  бюджет.  Анализът  на 

очакваното  изпълнение  на  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия  за  2016  г.  показва,  че  е  възможно  преструктуриране  на 

одобрените  разходи  и  съответно  пренасочване  на  средства  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  заседания  и  дежурства  на 

членовете на общинските избирателни комисии.

С  оглед  на  своевременно  изплащане  на  възнагражденията, 

предлагат по наша преценка въпросът да бъде обсъден отново през 

последното тримесечие на текущата година.

Докладвам ви го  днес за  сведение,  тъй като корекцията  на 

бюджета може вече да се извърши с тези средства, ние да започнем 

изплащането  на  възнагражденията,  но  копие  от  това  писмо да  се 

предостави  на  директора  на  дирекция  „Администрация”  и  на 

главния  счетоводител,  за  да  може  в  последното  тримесечие  да 

направим  съответна  преценка  за  поставяне  отново  на  въпроса  на 

вниманието на министъра на финансите.
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В тази връзка ви докладвам вх. № МИ-04-13 от 1 юли 2016 г. 

на  министъра  на  финансите.  То  е  до  Министерския  съвет  и  до 

Централната избирателна комисия с оглед на представените от нас – 

първостепенните  разпоредители  с  бюджет  двете  институции  – 

предлагат да се извърши корекцията по бюджетите на Министерския 

съвет  и  на  Централната  избирателна  комисия  и  одобряват 

намаляването на разходите на бюджета на Министерския съвет със 

100 хил. лева със съответно увеличение на бюджета на Централната 

избирателна комисия.

Предлагат горните промени да бъдат отразени по бюджета за 

2016 г. и да представим в Министерството на финансите, дирекция 

„Държавни  разходи”  актуализирано  месечно  разпределение  на 

коригирания бюджет.

С оглед на разпоредбата на чл. 112 от Закона за публичните 

финанси, тази корекция следва да бъде извършена и веднага след 

извършване  на  корекцията  следва  да  се  представи  актуализирано 

разпределение на промените по бюджета съгласно чл. 112, ал. 4 от 

Закона за публичните финанси.

Предлагам  да  упълномощим  госпожа  Мусорлиева  за 

председател  и  главния  счетоводител  да  бъдат  извършени  всички 

необходими действия и в съответния срок, предвиден в Указания № 

ДР-1 от януари 2016 г. на Министерството на финансите,  да бъде 

изготвено  съответното  разпределение  по  месеци  до  края  на 

годината.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ако  приемате 

предложението на госпожа Солакова, моля да гласувате.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен Цачев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна Сидерова.)
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение и 

за предоставяне на главния счетоводител за извършване на проверка 

и при липса на резерви да бъдат изплатени дължимите разходи по 

Споразумението с Народното събрание за м. май 2016 г. и съответно 

за  м.  юни  имаме  изходяща  кореспонденция  –  писмо  от  главния 

счетоводител на Народното събрание с вх. № ЦИК-02-27 от 1 юли 

2016  г.  Да  се  предостави  на  главния  счетоводител.  На  този  етап 

докладвам за сведение на Централната избирателна комисия.

С вх. № МИ-06-509 от 1 юли 2016 г. е постъпило писмо от 

секретаря на община Велики Преслав във връзка с наше писмо от 29 

юни 2016  г.,  което  е  във  връзка  с  напомнително от  наша  страна 

указание  за  извършване  на  експертна  оценка  на  документите, 

подлежащи  за  оценяване,  предаване  на  съответните  регионални 

поделения на Централен държавен архив, както и след съответната 

оценка  при  спазване  на  изискванията  на  Закона  за  Националния 

архивен фонд и подзаконовите нормативни актове на изготвяне на 

опис  за  унищожаване,  съответно  съгласуване  с  Регионалния 

държавен  архив.  Те  са  отворили  книжата,  участвал  е  един 

представител на Общинската избирателна комисия, комисия по чл. 

445 от Изборния кодекс със заповед на кмета назначена комисия от 

длъжностни  лица  от  общинската  администрация.  постоянно 

действащата  експертна комисия към общинската  администрация е 

извършила  експертиза  на  ценността  на  документите,  ползвайки 

консултации от отдел „Държавен архив”, и с приемно-предавателен 

протокол книжата от произведените местни избори през 2011 г. са 

предадени за съхранение.

В тази връзка е съставен и акт за унищожаване.  Използват 

повода да се извинят на Централната избирателна комисия, че не са 

ни  изпратили  информация  за  тези  си  действия  и  в  момента  се 

възползват от нашето писмо като отговор да ни информират за това.

За сведение.
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Докладвам ви вх.  № МИ-00-102 от  29 юни 2016 г.  Това  е 

писмо, подписано за директора на Дирекция „Централен държавен 

архив” във връзка с наше писмо от 22 юни 2016 г. Уведомяват ни, че 

нямат  възражения  по  утвърдения  от  нас  акт  за  унищожаване  на 

архивни документи на Централната избирателна комисия, тъй като 

той не съдържа документи обект на Националния архивен фонд. 

В  тази  връзка,  колеги,  ние  можем  да  предадем  за 

унищожаване  документите,  които  са  описани  в  този  акт  за 

унищожаване, одобрен с наше протоколно решение, удостоверено с 

подписа за председател.

Докладвам ви го за сведение. В момента, в който се извърши 

и допълнителна справка и уточнение с външна фирма, изпълнител 

на тези дейности, ще докладвам отново.

Колеги, докладвам ви писмо вх. № МИ-06-512 от 4 юли 2016 

г. на кмета на община Никопол. Пак е във връзка с нашето писмо от 

29 юни 2016 г.

По  отношение на  вх.  №  МИ-06-513  от  4  юли  2016  г. ви 

докладвам  пристигнало  по  електронната  поща  писмо  от  община 

Долни чифлик по повод изискани документи от нас  във връзка  с 

архивирането.  Те  изпращат  сканиран  отговор  от  кмета,  който  ще 

получим  и  по  пощата.  Ще  ви  го  докладвам,  когато  се  получи  в 

оригинал.

Във връзка с писмото на министъра на финансите и са оглед 

на това, че можем вече да предприемем действия по изплащане на 

възнагражденията на общинските избирателни комисии, разбрах, че 

за днешното заседание е оставено писмото, подготвено от главния 

счетоводител Силвия Грозданова. То е публикувано във вътрешната 

мрежа  –  писмо-указание  до  кметовете  на  общини  с  копие  до 

общинските избирателни комисии. Моля да го погледнете.

Предлагам  днес  да  го  гласуваме  и  да  го  изпратим  до 

кметовете на общини. То съдържа указание какви документи и по 
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какъв  ред  да  се  направи  искането  от  кмета  на  общината  до 

Централната избирателна комисия, какви данни и какви документи 

да  представят  при  искането  за  изплащането  на  възнаграждения  и 

превод по съответния ред от нашия бюджет.

Моля да го видите и ако нямате нищо против, да го гласуваме 

и да го изпратим до кметовете на общини с копие до общинските 

избирателни комисии, като ще направим и съответната редакция.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  виждам  писмото,  но  дали  не 

може да се облекчи процедурата в това,  което е записано, и дали 

няма  да  има  случаи,  в  които  общинските  комисии  ще  правят 

заседание,  за  да  се  предадат  на  общинските  администрации 

документите за изплащане на възнаграждения, така както е записано 

в писмото. Казва се,  че ОИК получава справка,  тази справка те я 

предават  на  общинската  администрация.  След  това  общините 

изпращат на ЦИК искания за предоставяне на средства и това искане 

трябва да съдържа определена информация. Мисля си дали не може 

да  бъде  по  някакъв  начин  облекчена  процедурата  с  всички  тези 

изпращания  и  препращания.  При  положение  че  се  изпраща 

справката на ОИК, тази справка следва да я получава и общината, 

самата  справка  не  може  ли  да  съдържа  информацията,  която 

общинските  администрации  трябва  да  получат  от  общинските 

комисии,  а  не  общинските  администрации  да  искат  от  ОИК 

информация,  тази информация,  като я  получат,  едва  тогава  да  ни 

направят искането. Тоест ОИК да има информация, че е одобрено 

тяхното  искане  за  плащане  и  ние  справката,  която  изпращаме на 

ОИК  и  на  общинската  администрация,  да  съдържа  цялата 

информация,  която  е  необходима  на  общината,  и  тя  да  направи 

искането за трансфера на сумите.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с предложението, 

което направи господин Цачев, в т.1. да заменим „съответната ОИК 

представя”, с оглед на практическото действие, което се извършва от 

председателя в оперативен порядък, той организира подготовката на 

документите  и  представянето  в  съответната  община,  да  заменим 

„съответната  ОИК”  с  „председателя  на  съответната  ОИК”,  за  да 

става ясно, че в оперативен порядък те изготвят съответната справка, 

спазвайки указанията  и  досегашния  ред  и  представят  нужното на 

общинската  администрация,  за  да  направи  тя  искането  пред 

Централната избирателна комисия.

По отношение пак на тези бележки на колегата Цачев,  във 

вътрешната  мрежа  е  представен  опис,  изготвен  от  главния 

счетоводител, на исканията на общинските избирателни комисии за 

плащане  на  възнаграждения,  одобрени  с  протоколни  решения  на 

Централната избирателна комисия – с пореден номер, входящ номер, 

съответната  комисия  с  област  и  протоколното  решение  с  дата  на 

Централната избирателна комисия за одобряване.  До този момент, 

тъй  като  знаете,  одобрените  са  представени  при  тях,  имаме  46 

одобрени справки. И днес е точно моментът и можем да го направим 

и  едновременно  с  писмото  да  кметовете  на  общини  с  копие  до 

общинските  избирателни  комисии,  да  гласуваме  принципно 

придружително  писмо  и  с  придружителни  писма  да  изпратим 

одобрените  до  този  момент  справки  за  възнаграждения.  До 

днешното заседание са 46, включително и тези, които днес минаха.

Пак се възползвам от предложението на Румен Цачев, това, 

което ние пишехме до общинската избирателна комисия в отговор 

на тяхното писмо, копието, което предвиждахме и изпращахме на 

Министерския съвет,  ако искате,  сега да го изпратим до кмета на 

общината. Да заменим Министерския съвет с кмета на общината, за 

да може в общинската администрация да се получи писмо с копие на 

одобрената  от  нас  справка  едновременно  с  ОИК,  за  да  имат  те 
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готовност  и  дори  да  подсещат  в  някои  случаи,  знаете,  поради 

липсата  на  условия  и  база  за  работа  на  общинските  избирателни 

комисии, те получават доста често в тази връзка оперативна помощ 

от администрациите в общините. 

Ако  искате,  да  гласуваме  и  принципното  придружително 

писмо.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  т.  2.2.  ви  предлагам 

текстът  да  бъде:  „Справка  за  размера  на  възнагражденията  и 

съответните  осигурителни  вноски  поотделно,  с  три  имена  за 

председател,  заместник-председател  и  секретар,  членове  на  ОИК, 

както и общо за възнаграждения дължимите осигурителни вноски за 

ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване”. И нататък текстът продължава.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен, 

уважаеми  колеги  с  писмото  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия  

Нейкова, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам да  гласуваме по 

аналогия на писмата,  с които изпращахме досега справките,  те  да 

бъдат адресирани, както досега до общинските избирателни комисии 

с копие вместо Министерския съвет до кметовете на общини. И да 

изпратим  всички  досега  одобрени  справки  на  общинските 

избирателни комисии.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласуваме предложението 

на госпожа Солакова заедно с предложението да се изпратят всички 

справки на общинските избирателни комисии.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия  

Нейкова, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпи докладна записка от 

неформалния  ръководител  на  стенографите  при  нас  във  връзка  с 

осигуряване  на  бързина  при  изготвянето  на  стенографските 

протоколи и тяхното публикуване на нашата страница. Изготвена е 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-46 от 4 юли 2016 г. Тя представя 

тяхното виждане по този въпрос.

Аз ви предлагам на работно заседание, което ще имаме утре, 

да включим и тази точка в дневния ред, за да можем да се запознаем, 

тъй като това са хората, които ни подпомагат, това са хората, които 

нямат  никакви  възражения  в  случаите,  в  които  ние  имаме  и 

извънредни  заседания,  и  дълги  заседания,  и  в  неработни  дни  се 

налага  да  провеждаме,  особено  в  интензивния  период,  знаете,  те 

поемат цялата  работа.  Въпросът  е  може ли да  направим така  и  с 

тяхно  съдействие  да  ускорим  процеса  по  изготвяне  на 

стенографските  протоколи  и  тяхното  публикуване  на  нашата 

страница.

Предлагам да бъде обсъдено на работно заседание.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да кажа, въпросът е, 

че те са много притеснени с това 24-часово публикуване. Само това 

искам да допълня и да го обсъдим на работно заседание.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не става дума за притеснение, става 

дума за физическа възможност. При 12 или 18-часово  заседание в 

24-часов срок да има протокол. Абсурд!

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикувана  ценова  оферта.  В  оперативен  порядък  обсъдихме, 

директора  на  дирекция  „Администрация”  ни  уведоми,  за 

необходимостта  от  промяна  в  заявките  от  администрацията  на 
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телефонни апарати. Тъй като се оказа, че избраните нови телефонни 

апарати  са  изчерпани  или  пък  има  някакъв  технически  проблем, 

затова  от  „Мобилтел”  е  изпратено  нова  ценова  оферта.  Госпожа 

Манолова  предлага  това,  което  е  маркирано  в  синьо  вместо 

маркираното  в  розово,  поради  което  предлагам  да  одобрим 

маркираните  в  синьо  телефонни  апарати  за  колегите  от 

администрацията, за да може вече да се закупят. Само това забавя 

изпълнението  на  протоколното  решение  на  Централната 

избирателна комисия. Има леко оскъпяване, то е минимално, мисля, 

че няма никакъв проблем.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия  

Нейкова, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

Заповядайте, госпожо Ганчева.

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

ЦИК-07-68  от  30  юни  2016  г.,  което  е  пристигнало  на  4  юни  в 

превод.  То  е  от  съветника  по  комуникации  и  международната 

дейност  на  Постоянния  избирателен  орган  в  Румъния,  Букурещ. 

Поставени са въпроси как се избират кметовете в нашата страна, на 

колко тура се избират кметовете, какъв е мандатът на кметовете. И 

Постоянния орган на Румъния се интересува от методите за избор на 

кметове, прилагани в нашата страна.

Това  за  сведение  сега.  За  следващото  заседание ще  ви 

подготвя проект на отговор.

Колеги,  във  връзка  с  обсъждането  на  работно  заседание 

миналата  седмица  възможности  за  обучение  на  Централната 

избирателна  комисия  с  оглед  спецификата  на  Изборния  кодекс  и 

необходимостта от провеждане на обществени поръчки в бъдеще да 
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гласуваме принципно писмо до Агенцията за обществени поръчки, с 

което  да  ги  помолим  да  ни  предложат  експерти,  които  ние  да 

ползваме  като  лектори  за  такива  обучения,  като  им  обясним,  че 

искаме обучението да е  съобразено със спецификата на Изборния 

кодекс  и  качеството  на  Централната  избирателна  комисия  като 

възложител. И принципно да предприемем необходимите действия 

за контакт с такива лектори.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения? Въпроси.

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева да 

бъде изготвено такова писмо.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Камелия Нейкова, Александър Андреев, Румяна Сидерова.)

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, разпределено ми е 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-71  от  4  юли  2016  г. на  Централната 

избирателна  комисия  на  Грузия,  с  което  ни  уведомяват,  че  има 

насрочени парламентарни избори в  Грузия на  8  октомври 2016 г. 

Ако желаем да присъстваме с  наблюдатели, срокът за отговор е 10 

август.  Писмото е  дадено за  превод и преводът ще бъде готов за 

следващо заседание.

Колеги,  изготвила  съм,  като  не  претендирам  за  пълнота,  а 

моля  да  бъдат  прегледани  хронограмите  за  новите  избори  и 

частичните  избори.  Проектите  са  във  вътрешната  мрежа  в  моята 

папка. Това са хронограмите за насрочените на 2  октомври нови и 

частични избори за кметове на кметства и за  общински съветници. 

От 15-те вече обнародвани укази на Президента на Републиката 6 са 

по стария Изборен кодекс и са обнародвани до 26 май, последният е 

на  13  май.  В  тези  6  избора  2  са  новите  избори  за  общински 
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съветници в общините Ружинци и Балчик, един нов избор за кмет на 

кметство в Дяково, община Дупница, останалите са частични избори 

за кметове на кметства.

За другите избори указът е  обнародван след 26 май  2016 г., 

когато  влязоха  в  сила  измененията  на  Изборния  кодекс  и  би 

следвало да са по реда на новия Изборен кодекс.

Що се отнася до хронограмата, единствената разлика, която 

аз  забелязах,  това  е  в  срока  за  подаване  на  заявления  от 

гласоподавателите,  които са  с  такива  увреждания,  че  не  могат  да 

излязат  от  дома  си  и  да  гласуват  в  изборно  помещение.  Но  ние 

възприехме позицията още за изборите на 5 юни, че възприемаме 

новия  14-дневен  срок.  Но  аз  ви  моля  да  огледате  хронограмите, 

възможно е да съм пропуснала нещо, и на другото заседание да ги 

приемем, тъй като 17 август е срокът за регистрация на партиите и 

коалициите в ЦИК за участие в новите избори. 

Колегата Бойкинова ме подсеща, че тя ще подготви проект за 

регистрация  на  нови  субекти  за  тези  избори,  които  са  по  новия 

кодекс, доколкото имаме пък съществени промени в наименованията 

на коалициите.

Второ. Качила съм примерна хронограма с две работни дати 

за избори за президент и вицепрезидент. Едната работна дата е 23 

октомври първи тур, другата работна дата е 13 ноември първи тур. 

Също ви моля да я огледате от гледна точка и на действия, които са 

пропуснати.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ако  искате,  след  като 

приключи работа Работна група 1.2., да мине в работно заседание. И 

без това въпросите са важни за групата.

Господин Чаушев, вие сте наред.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх.  № 

МИ-10-52  и  вх.  № МИ-10-53  от  1  юли  2016  г.  Имаме  искане  за 

промяна в състава на Общинската избирателна комисия в Лозница и 
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в  Кубрат  със  съответните  документи,  но  декларацията  е  по  стар 

образец. Предлагам да се обадя и да се окомплектова преписката и 

да ви я докладвам.

С вх.  № МИ-06-498  имаме  получен оригинал  за  искане  за 

отваряне на запечатано помещение – по това вече сме се произнесли 

с Решение № 3276 от 30 юни 2016 г. За сведение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

други въпроси? Няма.

Уважаеми  колеги,  приключваме  днешното  заседание. 

Благодаря ви за коректните доклади, както винаги, и бързината,  с 

която ги представихте.

Напомням утре за Работна група 1.2. за 10,30 ч.  и работно 

заседание.

Насрочвам следващото заседание за четвъртък, 7 юли 2016 г., 

от 10,10 ч.

Благодаря ви.

(Закрито в 13,00 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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