ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 363
На 7 юли 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад по писмо от Сметната палата.
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Доклад относно обществена поръчка за самолетни билети.
Докладва: Мария Бойкинова
3. Справки обществени поръчки.
Докладва: Севинч Солакова
4. Проект на решение относно промяна в ОИК – Ружинци.
Докладва: Иванка Грозева
5. График за допълнение на принципни решения.
Докладва: Севинч Солакова
6. Доклад по електронна консултация по REC2004(11).
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Емануил
Христов, Румен Цачев, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Ерхан Чаушев
8. Доклади относно възнаграждения на ОИК.
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Докладват: Румен Цачев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Георги
Баханов
9. Отговор на писмо от постоянния избирателен орган на
Румъния.
Докладва: Йорданка Ганчева
10. Доклади по писма.
Докладват: Иванка Грозева, Румяна
Сидерова, Йорданка Ганчева, Севинч
Солакова, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Георги Баханов
11. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладват: Емануил Христов, Александър
Андреев
12. Разни.
Докладват: Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна СтоеваСидерова.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Владимир Пенев,
Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Таня Цанева и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте, уважаеми
колеги! В залата сме 11 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 7 юли 2016 г.
Разполагате с проект за дневен ред. Моля да погледнете
дневния ред в мрежата за допълнения. Дойде писмо от Сметната
палата – то е спешно и ще го докладвам в т. 1.
Ще изчакам да го видите, защото току-що беше качен в
мрежата.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Ако няма други предложения,
може и в хода на днешното заседание да се включи, който желае.
Моля да одобрим дневния ред и отново да броим по старата
система.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува.
Ще помоля госпожа Грозева да брои.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Дневният ред е приет.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Доклад по писмо от Сметната палата.
Уважаеми колеги, току-що се получи писмото, с което
Сметната палата ни уведомява, че от 12 юли 2016 г. ще бъде
възложен одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на
Централната избирателна комисия. Виждате писмото в моята папка.
Одитът ще бъде изпълнен в периода 12 -29 юли 2016 г. от
екип, включващ трима одитори.

4
Това докладвам за сведение.
Тук искам да ви помоля да одобрите мое мнение фактически,
понеже бях пуснала втория счетоводител в отпуска, но мисля, че не
е редно – важен е одитът, и да му прекъсна отпуската, за да бъдат
тук всички счетоводители. Разговаряла съм с нея. Редно е, не би
могла главната счетоводителка да се справи сама.
Който е съгласен с това, което ви предложих, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Ще ви моля - аз го докладвах и то беше гласувано, но
изрично не разрешихте госпожа Солакова да подпише едномесечния
договор с Народното събрание за ползване. Моля ви да го одобрите
последващо, защото ние нямаме друг шанс и вариант. Мой беше
пропускът.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
И последното преди да дам думата на госпожа Бойкинова:
юристите считат, че Централната избирателна комисия трябва да
гласува кой да разпише моето командировъчно за утрешния
семинар. То е само за утре. Предлагам това да е госпожа Солакова.
Тяхното мнение е такова, че трябва ЦИК да одобри кой да разпише
командировъчното.
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Моля ви да ми да одобрите госпожа Солакова да ми разпише
командировъчното.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклад относно обществена поръчка за самолетни
билети.
Госпожа Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви, че в моята
папка МБ има стенографски протокол и протокол за утвърждаване
от работата на комисията.
Както знаете, на 4 и на 5 юли 2016 г. в гр. София, комисията
определена с протоколно решение на ЦИК от 30.06.2016 г. и
назначена със Заповед на председателя на ЦИК № 115 от 30.06.2016
г., в състав:
Председател:
Мария Бойкинова - член на ЦИК
Членове:
Иванка Грозева - член на ЦИК
Огнян Секирански - външен експерт,
на основание чл. 97, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) проведе две заседания, на
които отвори офертите на участниците по реда на тяхното
постъпване, обяви ценовите предложения, разгледа и оцени
офертите и класира участниците по обявената от Централната
избирателна комисия по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП
обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети и
медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за
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превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на
членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), служители от
администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните
пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на
допълнителни услуги, свързани с пътуванията - хотелски
резервации, настаняване и трансфер".
I. Заседанието на комисията на 4 юли 2016 г. се проведе от
11:00 ч. за отваряне на постъпилите оферти и за обявяване на
ценовите предложения беше публично. На него присъства
управителят на участника „Клио травел" ООД годрожа Мариана
Павлова.
На заседанието комисията констатира:
Обявата за обществена поръчка е с изх. № ЦИК-06-2 от
15.06.2016 г. и е публикувана заедно с всички приложени документи
и образци в рубриката „Профил на купувача" на интернет
страницата на ЦИК на 15.06.2016 г., като информацията за нея е
публикувана на портала за обществени поръчки с импортен №
9053651 от 15.06.2016 г.
До крайния срок за подаване на оферти (16:30 ч. на
27.06.2016 г.) в деловодството на Централната избирателна комисия
са постъпили оферти от петима участници, както следва:
1. „Марбро Турс" ООД, вх. № ЦИК-06-3 от 24.06.2016 г.,
получена в 09:26 ч.;
2. „Травел Холидейс" ООД, вх. № ЦИК-06-4 от 27.06.2016 г.,
получена в 10:23 ч.;
3. „Пътническа агенция Мираж" ООД, вх. № ЦИК-06-5 от
27.06.2016 г., получена в 11:57 ч.;
4. „Клио травел" ООД, вх. № ЦИК-06-6 от 27.06.2016 г.,
получена в 14:19 ч.;
5. „Атлас Травелс" ЕООД, вх. № ЦИК-06-7 от 27.06.2016 г.,
получена в 14:25 ч.
Подписа се протокол между мен и господин Николай
Желязков, който предаде списъка с офертите и участниците.
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Комисията се запозна със списъка и констатира, че след
обявения ден и час няма други подадени оферти. Също така
подписахме и необходимите декларации по ЗОП за неналичие на
конфликт на интереси и затова че ще пазим тайна, за което сме
узнали.
И комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на
тяхното постъпване, за оповестяване на съдържанието им, като
преди това констатира, че всички са запечатани, непрозрачни и в
цялост и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки.
След подробно разглеждане на всички документи,
представени в пликовете, установихме, че:
1. Участникът „Марбро Турс“ ООД не е представил
документ, че е одобрен агент по продажби на самолетни билети чрез
системата ВSР. Това е изискване по т. 4.8 от документацията на
Централната избирателна комисия до участие в процедурата за
възлагане на обществената поръчка. И също така, че участникът
„Травел Холидейс“ ООД не е представил сертификат за работа с
резервационна система „Амадеус“ или с друга такава, което е
изискване по т. 4.9. от нашата документация. Поради което
Комисията реши да не ги допусне до по-нататъшно участие за
класиране. В резултат на това комисията реши да допусне до
участие в във възлагането на поръчката останалите трима участника,
които са представили изискуемите от възложителя документи, а
именно:
- „Пътническа агенция Мираж“ ООД;
- „Клио травел“ ООД;
- „Атлас Травелс“ ЕООД.
Заседанието на комисията на 4 юли 2016 г. приключи в 11:55
ч. в присъствието на представителя на „Клио травел“, с което
приключи публичната част.
II. На 5 юли 2016 г. от 15:00 ч. на закрито заседание
комисията пристъпи към оценка на техническите и ценови
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предложения, съгласно обявената Методика за оценка на офертите
на допуснатите участници.
Комисията констатира, че в офертите на участниците
„Пътническа агенция Мираж“ ООД и „Атлас Травелс“ ЕООД не се
съдържа предложение за процент за възстановяване на сумите по
неизползвани билети при изпълнение на договора в случаите, когато
авиокомпанията не възстановява пълната крайна стойност/цена на
самолетния билет - показател КЗ, който сме заложили от
Методиката.
Съгласно нашата методика, която е част от Документацията
за участието, предложеният процент по този показател не може да е
0. В случай че участникът предложи процент за възстановяване 0%
или не предложи процент за възстановяване, последният се
отстранява, в резултат на което ние също взехме решение да
отстраним тези двама участника и всъщност само комисията да
оцени и класира единствения останал участник, а именно „Клио
травел“ ООД, чиито показатели са както следва:
К1 -0(1) = 70 точки (това е таксата за билетите);
К2 - 100% = 20 точки (предложеният процент за рейбукин);
КЗ - 100%= 10 точки (100 % възстановяване на
неизползваните билети, в случай че авиокомпанията не възстановява
пълната или частичната стойност).
Комплексната оценка на „Клио травел“ ООД е 100 точки.
Предвид допускането до оценяване и класиране на един
участник, а именно „Клио травел“ ООД, комисията предлага да
сключим договор с „Клио травел“ ООД като изпълнител на
обществената поръчка с предмет, който ви прочетох преди малко,
съгласно предложения проект за договор.
Председателят на комисията да утвърди протокола и след
утвърждаването му същият да се изпрати на участниците в
обществената поръчка и да се публикува в „Профила на купувача“
при условията на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси?
– Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ние също много задълбочено
извършихме проверка на досегашната фирма и поискахме от
счетоводството, тъй като имахме такъв подобен случай, а именно –
промяна в последния момент на самолетни билети на колега, който
беше болен. И се оказа, че те не само че не са платили 100 от билета,
а напротив, наложило се е да доплатим около 200 лв. в повече за покъсното купуване на билета в деня на пътуването.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Ние миналата година, когато избирахме
фирмата, когато избирахме фирмата, която да осигурява
самолетните билети, бяхме поставили изисква не да се възстановява
стойността на билетите, а фирмата която осигурява билетите, да
поема за своя сметка таксите, които се заплащат при промяна на
ползвателя на билета – като име или като дати.
И в случая би следвало тези такси, които допълнително е
платила ЦИК за промяна на ползването на билета от единия колега,
който се разболя, на другия колега, който замина, би следвало тази
туристическа агенция да ги е поела. Защо са заплатени, не знам. Но
не сме имали в документацията изискване да се възстановява
стойността на билетите. Това с което те спечелиха миналата година,
беше, че единствени тогава предложиха таксите, които се заплащат
при промяна на името на пътника или на датата на ползване на
билета, да са за сметка на агенцията.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Документацията е същата, както
миналата година. К3 е същият показател – няма промяна.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
одобрението на протокола и с одобрение на договора и на
констатациите на комисията – класирането и определянето на
изпълнител, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
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Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Александър Андреев).
Предложението се приема.
С оглед на проверката, направена по тази точка, още веднъж,
за да е ясно за всички: гласувахме, че одобряваме протокола заедно с
документацията, и упълномощаваме председателя да сключи
договор с избраната фирма.
От името на всички изразявам благодарност на комисията,
защото работиха много съвестно. Благодаря.

Преминаваме към разглеждането на точка трета
3. Справки обществени поръчки.
Думата има госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
справка за планираните обществени поръчки. Тази справка беше
предмет на обсъждане на съвещание, което проведохме вчера.
Справката е изготвена от главния юрисконсулт Николай Желязков и
отдавна е представена на нашето внимание заедно с една
допълнителна информация – проучване от интернет страницата на
Министерския съвет за проведени процедури във връзка с
организацията и произвеждането на изборите през 2015 г. Вчера и
двете справки обсъдихме на нашето съвещание и се направихме
уточнение по някои от точките.
В първата точка, както виждате, справката съдържа
обществена поръчка, която е за обезпечаване дейността на
Централната избирателна комисия. Тази процедура е в ход и днеска
приключва – така, както е отразено и на самата справка.
От т. 2 нататък справката съдържа: в 2.1. – 2.3. тези
процедури, които Централната избирателна комисия и до момента е
провеждала във връзка с организацията и произвеждането на избори,
а от т. 2.4. до 2.8. всъщност са процедури, които до момента, до
влизането в сила на измененията на Изборния кодекс на 26 май 2016
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г., са провеждани от администрацията на Министерския съвет. По
тези точки и по видовете процедури с посочен предмет ние на този
етап сме отбелязали по кои процедури ще бъде ангажирана
Централната избирателна комисия, съответно администрацията на
Министерски съвет, като по т. 2.5. на този етап имаме въпросителен.
Целта на днешния доклад е да одобрим принципно тези
планирани обществени поръчки. Да възложим на администрацията
да се работи по тях по изготвяне на документацията за провеждането
им и във връзка с това, както се уточнихме и на съвещанието, да
изпратим едно писмо до администрацията на Министерския съвет с
молба за съдействие да получим на хартиен и в електронен вид
проектодокументация на процедури, които те са изпълнили във
връзка с изборите през 2015 г., както и за национален референдум.
Сега ще обърнем внимание дали в писмото това е написано.
В писмото ще ги поканим да проведем среща във връзка с
организационно-технически въпроси, които възникват с оглед на
организацията и произвеждането на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз съжалявам, но вчера бях в отпуск и
не съм участвала в работното заседание, затова сега ще кажа
мнението си.
Считам, че може би мъничко бихме избързали, ако в
момента по този списък възложим на администрацията да изготвя
документи. Ще ви кажа защо.
Обществените поръчки, които провеждахме при предходните
избори по разяснителната кампания смятам, че могат да не бъдат
същите, със същия предмет и със същия обем. Затова е малко
изпреварващо да започнем сега да работим, тъй като работната
група изработва концепция, според която е възможно да се
обединим и една обществена поръчка да поеме всички тези дейности
или няколко.
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Министерският съвет провеждаше поръчка за възлагане
изработката на бюлетините, но моето лично мнение и доколкото съм
говорила с други колеги, и те го споделят, и при положение, че в
Изборния кодекс е заложен изпълнителят на отпечатването на
бюлетините, не виждам смисъл да се провежда обществена поръчка.
Смятам, че ще бъде излишно да се хаби труд и енергия от
администрацията да се подготвят документи за такава обществена
поръчка, ако няма да я провеждаме.
Мисля, че трябва да поговорим отново може би след като
получим информацията от Министерски съвет, за да уточним какви
точно обществени поръчки ще се провеждат и тогава да започнем да
изготвяме документацията.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като становищата от една
страна
варират
от:
„закъсняваме
с
подготовката“
до
„преждевременно е“, аз предлагам все пак предложението, което
направи колегата Матева, ако може, да бъде подложено на
гласуване. И ако Централната избирателна комисия приеме, че на
този етап е рано да се приеме едно принципно протоколно решение,
защото е необходимо да имаме нагласата за подготовка. Ние се
разбрахме, че докато не получим проектодокументацията от
администрацията на Министерския съвет, естествено нашата
администрация е безсмислено да започне работа.
Освен това по тези процедури, където сме посочили имената
на лицата – членове на Централната избирателна комисия, които ще
бъдат водещите, естествено с тях администрацията ще съгласува
както началото на подготовката, така и съответно формулировките
на предмета на съответните поръчки.
Затова единият вариант е принципно да одобрим планираните
поръчки с тези уточнения, които и вчера направихме. Да изпратим
това писмо и да изискаме проектодокументацията, да проведем
срещата с представители на администрацията на Министерския
съвет и вече да не се налага изрично да се взима отделно решение по
всяка процедура, а отговорникът-член на комисията да може да
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възлага на администрацията конкретни задачи във връзка с тази
подготовка.
Това е моето предложение.
РОСИЦА МАТЕВА: При допълнителното пояснение на
колегата Солакова съм съгласна да гласуваме принципно, както
предложи, списъка с поръчките, след като водещият член на
комисията, който е на групата, ще работи с администрацията.
Нямам нищо против.
Оттеглям си предложението да променяме по някакъв начин
списъка.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, съжалявам за загубеното
време, но явно така се налага. Предлагам принципно да одобрим
справката, изготвена от главен юрисконсулт Николай Желязков,
относно планираните процедури във връзка с обезпечаване на
работата на Централната избирателна комисия и подготовката и
произвеждането на предстоящите избори и национален референдум.
Включително при първия си доклад направих и
предложението да одобрим писмото и да го изпратим до
администрацията на Министерския съвет с искане за предоставяне
на проектодокументация във вид удобен за работа, и да ги поканим
на среща по организационно-техническите въпроси на изборите и
националния референдум.
ПРЕДС.
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Заповядайте
за
допълнение.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в писмото да
изискаме заедно с документацията, която е описана вътре в писмото,
администрацията на Министерския съвет да ни предостави и копие
от писмата, които са изпратени на Правната комисия във връзка с
изменение на Изборния кодекс и с предложението в писмото, което
съдържа предложението на Министерския съвет за съдържанието на
текста на чл. 18. Считам, че това е важно, тъй като там са изразени
мотивите на администрацията да го предложи и това е важно с оглед
прилагането на чл. 18 и разпределянето на задълженията по него
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между Централната избирателна комисия и администрацията на
Министерския съвет.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да попитам: вие по
принцип съгласявате ли се с тази добавка?
Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: С отделно писмо да бъде изпратено.
Вчера говорихме на работното заседание да се изготви отделно
писмо, с което да изискаме това становище.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване само предложението на госпожа Солакова, без
допълнението. След това ще подложа на гласуване в отделно писмо
предложението на госпожа Матева, което аз лично считам за удачно.
Който е съгласен с предложението на госпожа Солакова,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
Само да уточним. Аз ще подложа на гласуване предложеното
от госпожа Матева. Само срока да уточним: веднага ли да се
изпраща това писмо или когато бъдат приети предложенията?
(Реплики.)
Добре, да се представи проект и тогава ще се гласува.

Преминаваме към разглеждането на следващата точка:
4. Проект на решение относно промяна в ОИК – Ружинци.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка за
днешното заседание е качен проект на решение относно промяна в
състава на общинската избирателна комисия – Ружинци, област
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Видин. Проектът беше готов още на предходното заседание но се
оказа, че декларацията на предложения за заместване член е по
старите наши решения. Обадих се на председателя на ОИК –
Ружинци, и в сканиран вид вече имам новата декларация към наше
Решение № 3255, а може би днес ще пристигне и оригиналът.
С вх. № МИ-10-50/24.06.2016 г. в ЦИК е постъпило заявление
от Елизабет Методиева Атанасова, за освобождаването й като зам.председател на ОИК – Ружинци, по лични причини.
Към заявлението е приложено и уведомително писмо с
предложение от Петър Тодоров – упълномощен представител на ПП
„ДПС“ – Видин, за промяна в състава на ОИК - Ружинци, който
предлага на мястото освободено от Елизабет Методиева Атанасова,
за заместник-председател да бъде назначен Захарин Иванов
Захариев.
Към предложението, както ви докладвах, имаме декларация
по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс,
копие от дипломата за завършено висше образование и копие от
личната карта на Захарин Иванов Захариев и копие от пълномощно
№ 36 от 14.06.2016 г. в полза на Петър Ванчев Тодоров.
Предвид изложеното ви предлагам да освободим като
заместник-председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Елизабет
Методиева Атанасова, и да анулираме издаденото й удостоверение.
И да назначим за заместник-председател на ОИК – Ружинци,
област Видин, Захарин Иванов Захариев, със съответното ЕГН, като
на същия бъде издадено съответното удостоверение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, чухте доклада.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
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Колеги, това е Решение № 3284-ПВР/МИ.
Преминаваме към разглеждането на следващата точка от
дневния ред:
5. График за допълнение на принципни решения.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата точка отново е
обсъдена на вчерашното съвещание във връзка с предложение на
Работна група 1.2. за допълнение на принципните решения. При
изготвяне на окончателната редакция на списъка на принципни
решения, този списък да бъде съобразен от работна група с
ръководител госпожа Сидерова. Обсъдихме решенията и
определените колеги – членове на Централната избирателна комисия
за изготвяне на проектите. Бях поела ангажимента да посоча
приложими изборни книги – това което съм успяла да направя по т.
1, т. 6 и т. 11, съм посочила. Други относими така или иначе не
успях да преценя, че има.
Единственото, което е по-различно от вчерашното обсъждане
– това е по отношение на датата 20 юли 2016 г. да бъде краен срок
за изготвяне на проектите на решения. Имайте предвид, че поголямата част от тези проекти вече са изготвени. Списъкът съдържа
включително и едно решение, което е приложимо. Остават проекти
от типа на техническите характеристики на бюлетините и тези,
които хронологично са свързани със самия изборен процес и найвече с изборния ден, като оперативен план и решението за обявяване
края на изборния ден. Те ще бъдат изготвени много по-нататък от
20 юли 2016 г.
Моля за одобрение и предоставяне за изготвяне на
окончателния списък на принципните решения.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен
да одобрим предложеното от госпожа Солакова, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема. (Реплики.)
Продължаваме с точка шеста от дневния ред:
6. Доклад по електронна консултация по REC2004(11).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
към ЦИК-07-59 от 6 юли 2016 г. Възложила съм го на
администрацията за превод. С него ни уведомяват госпожа Ардита
Мауер и Робърт Кример, който е професорът по организацията на
електронната консултация, на препоръката в областта на
оперативните, техническите и правните стандарти за промяна на
препоръка REC2004(11), че все още има време за регистрация в
т.нар. „Дискуто“ система.
Също така докладвам писмо, което е по същата преписка и е
към същия вх. № ЦИК-07-59 от 4.07.2016 г. и е с указание как да
става регистрацията в тази платформа.
Колеги, припомням, че както знаете, съгласно протоколно
решение от 28 юни 2016 г. бе упълномощен колегата Христов да
извърши регистрацията и след това да обсъдим на работно
заседание, но предвид други ангажименти ние не сме направили
обсъждането с оглед на големия обем информация, която беше
предоставена за превод.
Доколкото разбрах от колегата Христов, всъщност не е
необходима нова регистрация. Това е направената вече регистрация
в електронната платформа „Дискуто“.
Колеги, възложих на администрацията и в папка с моите
инициали за днес, а и в папка, която съществува във вътрешната ни
мрежа - REC2004(11), да се сложат всички материали, които
пристигат по тази електронна консултация. И тъй като съгласно
протоколно решение от 21 юни 2016 г. на комисията са определени
колегите Христов, Андреев, Ивков и аз да участваме в уебсеминара,
който мина, както по-нататък и във връзка с цялата кореспонденция,
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касаеща тази съгласувателна процедура. Също и колегата Пенев,
който е в отпуск, участва в уебсеминара и аз предлагам и за него да
гласуваме да се включи в тази работна група.
Колеги, предлагам, ако има и други желаещи, утре да се
съберем. Цялата информация е пристигнала в превод и вече е качена
във вътрешната мрежа. Да се запознаем и да обсъдим вариантите за
работа в рамките на тази електронна консултация. (Реплики.)
Добре, сега го докладвам за сведение, а в оперативен порядък
групата ще се събере и ще се уточним. Ще предложим механизъм за
работа в тази платформа.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Преминаваме към
следващата точка:
7. Отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте, госпожо Йорданка Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което
е постъпило от за кмета на община Бяла, с вх. № МИ-14-141 от
6.07.2016 г., относно отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за
общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на
Република България от 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с
предаване на изборните книжа от местните избори на отдел
„Държавен архив“ във Варна.
Във вътрешната мрежа се намира проект на решение № 3279,
който е от стандартните наши проекти, така че предлагам да
гласуваме проект на решение, с което да разрешим отварянето на
посоченото в писмото помещение и да укажем съгласно наше
решение как да бъде извършен достъпът. Както и след предаването
на книжата и материалите да бъде уведомена по съответния ред
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен,
уважаеми колеги, за отваряне на това запечатано помещение, моля
да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Това е Решение № 3285-ПВР/МИ.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е писмо от кмета
на община Етрополе, Софийска област, във връзка с искане за
отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от местните избори от 2011 г. В същото помещение се
съхраняват книжата и материалите от изборите за президент и
вицепрезидент от 2011 г.
Във връзка с това съм подготвил проект на решение, което
можете да видите във вътрешната мрежа в моята папка, което касае
Етрополе. Дали сме указание как да бъдат отворени, какво да бъде
спазено, как да бъдем информирани. Това е стандартна процедура,
така че предлагам да приемем това решение и да разрешим
отварянето в Етрополе, като разбира сме дали указание, че книжата
и материалите от изборите за президент и вицепрезидент трябва да
се съхраняват до следващите избори.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с предложеното от господин Емануил Христов за отваряне
на помещение в Етрополе, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3286-ПВР/МИ.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам още един доклад.
Пак във вътрешната мрежа ще видите и другото решение,
което касае община Летница, област Ловеч. Пак от кмета на
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общината д-р Красимир Джонев е получено писмо с искане на
разрешение за отваряне на помещението. Пропуснах да кажа, че и в
първия случай става въпрос за същото.
Искането за отваряне е във връзка с предаване на книжата от
местните избори през 2011 г. на отдел „Държавен архив“. Това е
същото искане и при същите условия, тъй като и тук се съхраняват
книжата от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г.
Посочили сме също така как да бъде отворено, какви изисквания,
какво трябва да спазят, как да ни информират съгласно т. 31 от наше
Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. и че е необходимо
книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент да
се съхраняват в помещението до следващите избори за президент и
вицепрезидент. И че е необходимо да ни изпратят копие от
заповедта на кмета и протоколите след отварянето на помещението.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
направеното предложение от господин Христов за отваряне на
помещение в Летница, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3287-ПВР/МИ.
Следващият докладчик е господин Румен Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, подготвил съм проект на писмо – в
моята папка можете да се запознаете – до кмета на община Кула.
Това писмо съм го подготвил по повод писмото, което изпратихме
на 29.06.2016 г. за отваряне на помещенията и архивиране на
книжата от местните избори.
С наш вх. № МИ-06-511 от 4.07.2016 г. кметът на община
Кула по същество ни уведомява, че книжата и материалите от
местните избори през 2011 г. на ОИК са архивирани. Така разбирам
от изпратеното до нас писмо. Но няма да отвори помещението, в
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което се намират книжата и материалите на секционните комисии,
същото не е резпечатано и ще бъде отворено след изтичане на срока
за съхранение на книжата от изборите за президент и вицепрезидент.
Тогава и от двата избора ще бъдат архивирани, обработени и
оценени книжата.
Във връзка с това съм подготвил писмото. С това писмо ние
го уведомяваме какви са му задълженията съобразно нашите
решения № 1392 и 1393, какво следва да извърши, а също предлагам
в писмото да му обърнем внимание, че това, което той заявява, е в
противоречие с реда и с нашите решения и указанията на Държавна
агенция „Архиви“. Защото имаше писма, които бяха разпратени и
бяха дали указания, спомняте си, през есента на миналата година,
даже още лятото, но съвпадна периодът малко и с местните избори.
И му указваме, че в най-кратък срок следва да предприеме
необходимите действия за отваряне на помещенията и да извърши
експертиза на книжата от местните избори по реда на Закона за
националния архивен фонд.
Предлагам да му изпратим това писмо по повод твърденията
в тяхното писмо, което са ни изпратили. И предлагам писмото да
бъде с копие до съответния териториален отдел на Държавна
агенция „Архиви“, в случая Видин. Като може би в случая към
писмото да приложим копие от писмото на кмета на община Кула до
нас, заедно с писмото, което сме изпратили до кметовете на всички
общини в страната. (Реплики, обсъждане.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да направим уточнение с
регионалния държавен архив.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Чета писмото: „Помещението, в което
община Кула съхранява изборни книжа и материали, приети от
СИК/ПСИК за произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. местни
избори и избори за президент и вицепрезидент не е разпечатано.
Същото ще бъде отворено след изтичане на срока за съхранение на
изборните книжа и материали от избора за президент и
вицепрезидент на Република България, а унищожаването на
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неценните документи с изтекъл срок на съхранение от двата избора
ще се извърши след получаване на съгласувателното писмо от
„Държавен архив“.“
Разбира се, трябва съгласувателно писмо, след като приложат
акта за унищожаване. Тоест, той ни заявява: гледайте си работата, аз
ще отворя помещението след приключване… (Реплики.)
Оттеглям предложението.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много благодаря на
господин Цачев затова, че се разбрахме. Всички благодарим.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-129 от
1 юли 2016 г. – искане за отваряне на помещение в община
Симеоновград, област Хасково. Искането е във връзка с архивиране
на книжата и материалите от местните избори през 2011 г. В
помещението се съхраняват както тези книжа, така и изборни книжа
и материали от изборите за президент и вицепрезидент.
Предлагам да разрешим отваряне на помещението за
архивиране по реда, който е посочен в нашите решения, като след
приключване на работата Централната избирателна комисия да бъде
уведомена за резултатите от работата на експертната комисия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с предложението на господин Цачев, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за –12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3288-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-134 от
4 юли 2016 г. – искане за отваряне на помещение в община
Минерални бани, във връзка с архивиране на книжата от местните
избори през 2011 г. Предлагам да разрешим отваряне на
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помещението, за да бъде извършена оценка на книжата и архивиране
по реда на Закона за държавния архивен фонд и подзаконовите
актове, като след това Централната избирателна комисия да бъде
уведомена за извършените действия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
предложеното от господин Цачев, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3289-ПВР-МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ14-132 от 4 юли 2016 г., постъпило от кмета на община Брацигово, за
отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от местните избори 2011 г. Предлагам да приемем
решение, с което да разрешим отварянето на помещението във
връзка с извършване на експертиза и предаване на „Държавен
архив“ на книжата от местните избори 2011 г. Тъй като не е
посочено в искането дали в помещението се съхраняват други
изборни книжа и материали, в диспозитива предлагам да посочим,
че в случай, че в същото помещение се съхраняват изборни книжа и
материали от други избори или референдум, за които срокът за
съхранение не е изтекъл, те се съхраняват в помещението за
съответния срок, след което се предават на „Държавен архив“,
съгласно наше Решение № 1392. Кметът следва да ни уведоми за
извършените действия след приключване на процедурата и
архивиране на изборните книжа и материали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с предложеното от господин Цачев за Брацигово, моля да
гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3290.
Следващият докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение постъпило писмо с вх. № МИ-06-528 от 6 юли 2016 г. от
община Перущица, с което писмо кметът на община Перущица
господин Минчев ни уведомява, че е извършено отваряне на
помещението съгласно нашето решение, назначена е комисия и е
извършено архивирането на изборните книжа и материали от
произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и
30 октомври 2011 г., като към писмото е приложил и самите
приемо-предавателни протоколи, с които е извършено архивирането.
За сведение.
Докладвам ви за сведение постъпило писмо от община
Хисаря с вх. № МИ-06-532 от 06.07.2016 г., с което кметът на
общината инж. Дойкова ни уведомява, че помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински
съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., е било отворено,
извършено е съответно архивирането на документите и е съставен
протокол и акт за унищожаване на неценните изборни документи с
изтекъл срок на съхранение от дата 14.04.2016 г.
Също докладвам за сведение.
И на трето място докладвам ви постъпило писмо от кмета на
община Белово, област Пазарджик, с вх. № МИ-06-529 от 6 юли
2016 г., с което в отговор на наше писмо изх. № МИ-14-54 от
11 март 2016 г. ни отговоря, че независимо че е прието решение от
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Централната избирателна комисия, а именно Решение № 3123ПВР/МИ от 15 март 2016 г., отварянето на помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от местните избори през
2011 г., не е изпълнено. То е спряно с наше писмо, което ние сме
изпратили с оглед водените дела във връзка с местните избори през
2015 г. И тъй като тези изборни книжа и материали се съхраняват в
едно и също помещение, във връзка с това с оглед и на писмото,
което бяхме получили от председателя на общинската избирателна
комисия, изпратихме нарочно писмо, с което ги уведомихме, че
отварянето на запечатаното помещение и архивирането на книжата
следва да бъде извършено след като приключи процедурата по
обжалване на решението на общинската избирателна комисия за
обявяване на резултатите.
Във връзка с това той ни отговаря на това общо писмо, което
ние изпратихме до всичките общини и общински администрации, че
архивирането все още не е извършено.
Аз днес по телефона се свързах, за да не пишем писмо, със
секретаря на община Белово, тъй като кметът по обективни причини
отсъства от общината. И се разбрахме, че в момента, в който влезе в
сила решението на Административния съд, те да ни изпратят писмо,
с което да ни уведомят за това, за да може вече ние да им изпратим
писмо, с което да приложат спряното към момента Решение № 3123ПВР/МИ от 15 март 2016 г.
Затова аз ви предлагам да остане за момента за сведение, тъй
като по телефона осъществих връзка и се разбрахме по какъв начин
след това да бъде извършено архивирането.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Следващ докладчик е
госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ МИ-06-285 от 5 юли 2016 г. от кмета на община Братя Даскалови,
с което ни уведомява, че по наше Решение № 3110 от 10 март
2016 г., са получили разрешение за отваряне на помещение, в което
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се съхраняват книжата от местните избори през 2011 г. и на 27
април 2016 г. са предали на отдел „Държавен архив“ - Стара Загора,
делата за постоянно запазване от местните избори - 2011 г. и акт за
унищожаване на неценни документи с изтекъл срок за съхранение от
изборите през 2011 г. През м. май са одобрени за унищожаване
неценните документи и с протокол от 30 юни 2016 г. комисия,
определена със заповед на кмета, е унищожила тези документи от
местните избори през 2011 г. чрез изгаряне.
Докладвам ви го за сведение.
С вх. № МИ-06-526 от 5 юли 2016 г. е получено по
електронната поща писмо от кмета на община Русе, към което е
приложено наше Решение № 3098 от 25 февруари 2016 г., с което
сме разрешили отварянето на запечатано помещение, в което се
съхраняват книжа и материали от местните избори – 2011 г. и
изборите за членове на Европейския парламент през 2009 г., във
връзка с извършване на експертиза и предаване на подлежащите за
архивиране книжа от изборите за общински съветници и кметове и
за членове на Европейския парламент. Приложен е и протокол от
февруари 2016 г. за отваряне на помещението, както и становището
на Държавна агенция „Архиви“ във връзка с архивиране и
унищожаване на документите.
Това също за сведение.
И с вх. № МИ-06-520 от 5 юли 2016 г. е постъпило писмо от
секретаря на община Руен – област Бургас, с което ни изпраща
документи във връзка с отваряне на архив за съхранение на изборни
книжа и материали. Към него са приложени протокол за отваряне на
помещението. Помещението е отворено по повод четири броя писма
от Областна дирекция на МВР – Бургас. Става въпрос за пликове с
избирателни списъци за конкретни избирателни секции, описани в
протокола. Приложена е заповедта на кмета за определяне на
служители от общината, които да присъстват съвместно с

27
представители на общинската избирателна комисия при отваряне на
помещението, приемо-предавателен протокол от юни 2016 г. между
служителите на общината и служителите на МВР, и други
документи, свързани с конкретните искания на Областната дирекция
на МВР.
Докладвам и това за сведение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Баханов,
заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-790
от 5 юли 2016 г. е постъпило писмо – не знам защо подписано от
председателя и секретаря на общинската избирателна комисия –
Благоевград, а не от кмета на община Благоевград, с което ни
изпращат копие от протокола за отваряне на помещението, в което
се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни
избори и национален референдум на 25.10.2015 г. и изборите за кмет
на кметство – втори тур, произведени на 1 ноември 2015 г., за
изготвяне на справка и предоставяне на копие от избирателния
списък по искане на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура – Кюстендил, и ОД на МВР – Благоевград, както и
копие от заповедта № 126 от 29.06.2016 г. на кмета на община
Благоевград, за определяне на длъжностни лица от общинската
администрация за достъп до помещението, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от местните избори и националния
референдум през 2015 г.
Колеги, въпреки че по телефона указах по едно такова
предходно писмо, че това следва да се попълва и изпраща от кмета
на общината, а не от общинската избирателна комисия – нейни
членове могат само да присъстват на отварянето – отново е
изпратено това писмо с приложените към него документи, от
общинската избирателна комисия, а не от общинската
администрация – Благоевград.
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Към това писмо е изпратен протокол от 29.06.2016 г., което
на основание т. 31 от наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври
2015 г. е извършено разпечатването на помещението. Изпратени са
ни заверени копия от писмата до кмета на община Благоевград от
Областната дирекция на МВР – Благоевград, с които искат заверени
копия от различни списъци от различни секционни избирателни
комисии на територията на община Благоевград, във връзка с
извършвани проверки от ОД на МВР. Изпратено ни е копие от
писмо от Следствен отдел към Окръжна прокуратура до общинската
избирателна комисия обаче, по отношение на извършено
разследване по отношение на едно лице дали е било включено в
избирателните списъци и дали е упражнило правото си на глас в
община Благоевград, както и заповед № 126 от 29.06.2016 г. на кмета
на община Благоевград, с която определя лицата, които да участват
при разпечатването на помещението.
Единият вариант сега е да изготвя писмо и писмено да им
укажа, че не спазват точно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври
2015 г. и описания ред за отваряне на запечатано помещение.
Другият вариант е отново по телефона да им кажа, че това е в
прерогативите на община Благоевград, а не на общинската
избирателна комисия.
Към настоящия момент, колеги, предлагам това да остане за
сведение, тъй като са приложени изискуемите документи –
протоколът, заповедта и документите, въз основа на които е
направено отварянето. (Реплики, обсъждане.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, да гласуваме това
писмо с две изречения.
Който е съгласен с изготвянето на това писмо, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-517
от 5 юли 2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо, подписано от кмета на община Гърмен, и подпечатано с
печата на същата община, с което ни уведомява относно предаване
на ценните документи от местните избори през 2011 г. и частичния
избор за кмет на община Гърмен, произведен на 29.09.2013 г., в
отдел „Държавен архив“ – Благоевград. Уведомяват ни, че
помещението, в което са съхранявани изброените преди малко от
мен материали, тъй като е имало и частичен избор за кмет на
кметство на 29.09.2013 г., е отворено на основание Решение № 1515МИ от 06.08.2015 г. на ЦИК. Извършена е експертиза от постоянно
действащата експертна комисия за научно-техническа документация
в община Гърмен, в резултат на което ценните документи са
предадени на отдел „Държавен архив“ – Благоевград, за постоянно
съхранение, а неценните са унищожени. И прилагат акт за
унищожаване, писмо от отдел „Държавен архив“ за съгласуване на
акта по т. 1, протокол за предаване на ценните документи от
местните избори през 2011 г. и частичния избор от 29.09.2013 г.
между постоянно действащата експертна комисия за научнотехническа документация в община Гърмен и Иван Балджиев –
главен експерт в отдел „Държавен архив“ – Благоевград.
Предлагам го за сведение.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-140 от 6 юли 2016 г. е
постъпило искане от кмета на община Дупница, област Кюстендил,
относно отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от произведените избори за общински съветници
и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и произведения национален
референдум на 27 януари 2013 г. Във връзка с наше писмо от
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29.06.2016 г. и във връзка с Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври
2015 г. кметът ни уведомява, че е необходимо нашето разрешение за
отварянето на помещение, намиращо се на етаж -1 в сградата на
община Дупница, в което се съхраняват торбите с бюлетини и други
книжа от произведените местни избори през 2011 г. „за унищожение
и спазване на вашите изисквания“.
След справка, която се извърши, се установи, че имаме
Решение № 3165-МИ от 1 април 2016 г. – мисля, че е изготвено от
колегата Таня Цанева, с което е разрешено отварянето на същото
помещение, така че уважаеми колеги, предлагам тук да напиша само
едно писмо до кмета на община Дупница с прилагане на решението,
че вече има решение на Централната избирателна комисия за
отварянето на това помещение и второ такова не е необходимо.
Явно е, че това наше писмо от 29.06.2016 г. е накарало някои
администрации пак да проверят и не са си направили проверка, че
помещението е отваряно. Затова предлагам да отговорим на това
искане по този начин.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с
изготвянето на това писмо, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, има едно писмо с вх.
№ МИ-06-515 от 5.07.2016 г., получено по имейла от община
Перник. Моля за внимание: „До ЦИК – гр. София, относно справки с
избирателни списъци от 25.10.2015 г. – избори за общински
съветници и кметове.
Уважаема комисия, в община Перник се получиха писма от
ОД на МВР – Перник, за справки в избирателните списъци от
25.10.2015 г.“ Прилагат копия на писмата с поставените искания.
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„Въпросът е: имаме ли законово основание общинската
администрация да влизаме в архива, където се съхраняват
избирателните списъци и да правим справки на ОД на МВР? И
второ, имаме ли законово основание да предоставим избирателни
списъци на ОД на МВР за справки, тъй като те са разследващ орган.
Моля за компетентното ви становище по казуса.“
Доколкото знам, те са се обаждали и по телефона на
секретаря на ЦИК. И аз предлагам колеги, да им отговорим кратко и
ясно да си прочетат нашето Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври
2015 г., където са описани и редът, и техните правомощия.
Предлагам да се изпрати писмо, с което да се укаже на
общинската администрация – Перник, или в лицето на началник
отдел „Гражданска регистрация“, да прочетат наше Решение №
2662-МИ/НР и точките, отнасящи се към техните правомощия
относно разпечатване на помещенията, в които се съхраняват
изборни книжа и материали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Който е съгласен с изготвянето на това писмо, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в миналото заседание ви
докладвах две писма от община Мизия. В едното ни се изпращаха
всички документи във връзка с дадено разрешение от Централната
избирателна комисия за отваряне на запечатано помещение за
архивиране на книжата и материалите от изборите за кметове и
общински съветници, произведени през 2011 г.
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С второ писмо ни беше поискано разрешение за отваряне на
запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от произведените през 2015 г. избори за общински
съветници и кметове и през 2016 г. избор за кмет на кметство
Софрониево.
Както докладвах тогава, свързах се по телефона с
администрацията. Говорих с госпожа Таня Каменовска – старши
специалист в „ГРАО“, тъй като главният секретар на общината беше
в отпуск, но госпожа Каменовска беше запозната със случая. Тя каза,
че са имали леко объркване как да разчетат нашето писмо, с което
даваме указания на всички кметове на общини да бъде извършено
архивиране на книжата от 2011 г. и по този повод са изпратили това
искане, но на практика те не го поддържат, така че ви докладвам в
момента за сведение, че по преписка с вх. № МИ-14-135 от 4 юли
2016 г. няма да даваме разрешение на община Мизия за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват книжата и
материалите от произведените през 2015 г. местни избори.
Докладвам ви също така за сведение вх. № МИ-06-328 от 6
юли 2016 г. – писмо на кмета на община Вълчедръм, с което ни
уведомява, че в отговор на наше писмо № МИ-06-504 от 29 юни
2016 г. във връзка с експертизата и предаването на „Държавен
архив“ на книжата от 2011 г., те са извършили това предаване на
книжата и са ни изпратили информация по този въпрос, заедно с
всички необходими документи, с тяхно писмо вх. № от 11.04.2016 г.
Така че това е за сведение.
По същия начин ви докладвам писмо с вх. № МИ-06-328 от
4.07.2016 г. Всъщност това е същото, само че е дошло по
електронната поща, така че за сведение ви докладвам и двете писма.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Вероятно писмото, което ще ви
докладвам, е в отговор на нашето циркулярно писмо до кметовете
на общини. Входящият номер е МИ-06-510 от 5 юли 2016 г.

33
Писмото е от кмета на Созопол господин Панайот Рейзи, с което той
ни уведомява, че във връзка с Решение № 1392 на ЦИК ни изпраща
копие от своята заповед за определяне на комисия, която да извърши
архивиране на изборните книжа и материали от изборите за
общински съветници и кметове, произведени през 2011 г.
Със следваща заповед с друг номер е наредил действията,
които трябва да извърши тази комисия, а именно да отвори
запечатаното помещение, да се извадят изборните книжа и
материали от тези избори и местния референдум, който е бил
произведен в град Черноморец на 25 май 2014 г. и да се извърши
преценката от експертната комисия на материалите, които подлежат
на унищожаване и тези, които подлежат на предаване в „Държавен
архив“.
Приложен е и приемо-предавателен протокол от 27 април
2016 г. за предаване на съхранение на ценните книжа и материали
от отдел „Държавен архив“ – Бургас, с опис на всички материали от
изборите за общински съветници и кметове, които са предадени на
„Държавен архив“. Приложен е и акт за унищожаване на неценните
документи с изтекъл срок на съхранение, съгласно изискванията на
Държавния архив. Също има пълен опис на тези документи.
Протоколите са подписани от лицата, които са определени в
комисиите, поради което ви го докладвам за сведение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-06-530 от 6 юли 2016 г., което е от секретаря на община
Дългопол, във връзка с наше писмо № МИ-06-504 от 29.06.2016 г.
Уведомява ни, че в община Дългопол, област Варна постоянно
действаща експертна комисия е извършила експертиза
на
документите, съхранени от произведените избори през 2011 г. за
общински съветници и кметове. Материалите, които подлежат на
съхранение, са предадени с протокол в отдел „Държавен архив“ –
Варна.
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Колеги ще се свържа по телефона, за да им укажем да
изпратят доказателства за извършеното предаване. Докладвам го за
сведение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Започна вълната по нашето циркулярно
писмо от 29.06.2016 г. С вх. № МИ-06-511 от 5.07.2016 г. кметът на
Борино ни уведомява, че в изпълнение на нашите решения съответно
прилага документи за отваряне и архивиране на документите във
връзка с изборите от 2009 до 2011 г. Прилага съответните протоколи
на експертната комисия, приемо-предавателния протокол в
„Държавен архив“, акта за унищожаване на неценните документи и
съответното писмо на „Държавен архив“ за разрешаване на
унищожението.
За сведение, уважаеми колеги.
Същото е от община Кричим, с вх. № МИ-06-521 от 6 юли
2016 г. Кметът също ни изпраща съответните документи за
изпълнение на нашите решения относно архивиране и унищожаване
на съответните документи, които не следва да се пазят в отдел
„Държавен архив“ – Пловдив. Също изпраща документите и
протоколите.
За сведение, уважаеми колеги.

Преминаваме към следващата точка:
8. Доклади относно възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е господин Цачев - заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо от
председателя на общинската избирателна комисия – Белово, с вх. №
МИ-15-794 от 6.07.2016 г., с което писмо прави искане да бъдат
изплатени възнагражденията за проведените заседания и дежурства
на 30 май и 6 юни 2016 г.
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След като беше направена справка в преписката на ОИК –
Белово, се установи, че искането за дежурството, дадено на 30 май
2016 г., е разгледано и то е уважено. Това, което е на 6.06.2016 г. –
по същия начин.
За сведение докладвам писмото, колеги.
Докладвам ви във връзка с това вх. № МИ-15-728 от 6 юни
2016 г. – искане за изплащане на възнаграждение за дежурства от
ОИК – Белово. Дежурствата са дадени на 3.06.2016 г. от
председателя, и на 20 май 2016 г. – пак едно дежурство от
председателя, по реда на Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на
ЦИК, раздел ІІ, т. 12, буква „б“. Това е за участие на председателя в
административно дело, свързано с местните избори.
Предлагам да приемем решение, с което да уважим искането
въз основа на приложените документи – за изплащане.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
направеното предложение от господин Цачев, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № МИ15-672 от 3 май 2016 г. от общинската избирателна комисия –
Кнежа. Искането е за изплащане на дежурство, дадено на 6 април
2016 г. Дежурството е дадено от председателя, заместникпредседател и секретаря на комисията на основание Решение №
2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел ІІ, т. 12. Приложени са
необходимите доказателства за провеждане на дежурството.
Предлагам Централната избирателна комисия да уважи искането за
изплащане на дежурството на членовете на комисията на тази дата.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
изплащането на това възнаграждение, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-795 от
6 юли 2016 г. – искане за изплащане на възнаграждение от
общинската избирателна комисия – Котел, за дежурства дадени на
13.06.2016 г. и на 17.06.2016 г. Дежурствата на тези дати са дадени
от секретаря и от двама членове на комисията, на основание
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел ІІ, т. 12, буква
„г“. Представени са необходимите доказателства за провеждане на
дежурствата.
Предлагам да приемем решение, с което да уважим искането
за изплащане на възнаграждение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ15-694 от 13 май 2016 г. Това е искане от общинската избирателна
комисия – Искър, за заседание и дежурство. Като заседанието е
проведено на 1 април 2016 г. В състава на комисията, приела
решението по това заседание, са участвали председател, заместникпредседател, секретар и 6 членове на комисията. Заседанието е

37
проведено на основание наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.,
раздел І, т. 1, буква „и“.
И дежурство, което е дадено на 19 април 2016 г., както и
дежурство на 11 април 2016 г. Дежурството специално на 19-ти е
дадено от председател, заместник-председател и 3 членове на
комисията, като председателят на комисията е участвал и в
дежурството, което е дадено на 14 април 2016 г.
Предлагам, тъй като те са непълен работен ден и с оглед
осъществявания обем работа на тези дати, да бъде изплатено
възнаграждение за едно дежурство – това, което е на 19-ти, при
участието, както казах, на председател, заместник-председател и 3
членове на комисията на основание наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г., раздел ІІ, т. 12. И предлагам да бъдат уважени
исканията по доклада, както го направих.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
изплащане на възнаграждението за ОИК - Искър, докладвано от
господин Цачев, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-776 от
20 юни 2016 г. Искането е от общинската избирателна комисия –
Долни Дъбник, за проведено заседание на 16 юни 2016 г. В състава
на комисията на заседанието са участвали председател, заместникпредседател, секретар и 8 членове на комисията. Заседанието е
проведено на основание Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на
ЦИК, раздел І, т. 1, буква „д“. Приложени са необходимите
документи за проведено заседание – решения, протокол и други
документи.
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Предлагам да уважим искането на общинската избирателна
комисия за заседанието на 16.06.2016 г.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
изплащането на това възнаграждение на ОИК – Долни Дъбник, моля
да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ15-679 от 5 май 2016 г. По същество това са пет искания под един
входящ номер, внесени в Централната избирателна комисия от
общинската избирателна комисия – Плевен. Исканията са за 6
заседания и дежурства на дати:
7 април 2016 г. – дежурство от председател и един член на
комисията, което е на основание Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.
на ЦИК, раздел ІІ, т. 12, буква“а“.
Заседание на 8 април 2016 г. на комисията, на което
заседание са присъствали председател, двама заместникпредседатели, секретар и 8 членове, на основание раздел І, т. 11 от
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК.
Дежурство на 12 април 2016 г., дадено от председател и член
на комисията, на основание раздел ІІ, т. 12, буква „в“ от Решение №
2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК.
Дежурство на 13 април 2016 г., дадено от председател и един
член, дадено на основание раздел ІІ, т. 12, буква „г“ от нашето
решение.
Дежурство на 25 април 2016 г., дадено от председателя и
един член на комисията, на основание раздел ІІ, т. 12, буква „а“ от
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК.
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Както и заседание на 26 април 2016 г., на което са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
7 членове на комисията, проведено на основание Решение № 2901МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел І, т. 1.
Към всичките искания са приложени необходимите
доказателства, установяващи законосъобразното провеждане на
заседанията и дежурствата. Предлагам да бъдат изплатени – да бъде
уважено искането за заседанията и дежурствата на съответните дати.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане,
което е подписано от председателя и секретаря на ОИК – Ружинци,
за едно проведено заседание на 17.06.2016 г. На заседанието са
присъствали председател, секретар и 6 членове. Заседанието е
проведено във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на
общински съветници и на същото заседание комисията е обявила за
избрани следващите в листата общински съветници от съответната
квота.
Предлагам ви да одобрим изплащането на това заседание на
правно основание чл. 458 от Изборния кодекс.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
предложеното от госпожа Грозева, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
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Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още едно възнаграждение. С вх.
№ ВИ-15-751 от 7.06.2015 г. на общинската избирателна комисия –
Видин, ви предлагам да утвърдим три дежурства – на председател,
секретар и на един член. Дежурството е положено на 31 май 2016 г.,
съгласно решение на ОИК – Видин № 475, с което са определени
лицата, които да влязат в помещението, в което се съхраняват
изборните книжа и материали, по искане на разследващите органи.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ МИ-15-793 от 5 юли 2016 г., което е от общинската избирателна
комисия – Аврен, с искане за заплащане на възнаграждение за
членовете на ОИК – Аврен, за проведено заседание на 1 юли 2016 г.,
на което са участвали заместник-председател, секретар и 4 членове.
Искането е комплектувано съгласно наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. и са приложени всички изискуеми документи.
Предлагам да бъде гласувано за изплащане.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
направеното предложение за ОИК - Аврен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица

41
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с протоколно решение от 30
юни сме одобрили възнаграждение за проведени заседания на ОИК –
Карлово, за изплащане. В изготвената справка е допусната
техническа грешка, като за заседанието, което е проведено на 7 юни
2016 г., са посочени председател, секретар и 4 членове, а е правилно
да бъдат 6 членове. Така е посочено в протокола от проведеното
заседание.
Моля ви да направим корекция на справката, която е
одобрена с протоколно решение от 30.06.2016 г., за да може
правилно да бъдат изплатени възнагражденията.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
извършване на тази поправка на протокола ни от 30 юни 2016 г.,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-791
от 5 юли 2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане от ОИК – Благоевград, за изплащане на възнаграждения за
проведени дежурства за членове на от общинската избирателна
комисия – Благоевград, за периода 1.06.2016 г. – 30.06.2016 г., както
следва:
Едно дежурство по раздел ІІ, т. 12, буква „г“ от Решение
№ 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК. Дежурството е проведено на
29.06.2016 г. във връзка с комплектуване и изпращане на документи
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от ОИК – Благоевград, по искане на Окръжен следствен отдел към
Окръжна прокуратура – Кюстендил. Исканията и справката са
подписани и подпечатани от председателя и секретаря на
общинската избирателна комисия – Благоевград. Приложено е и
искането от Окръжен следствен отдел – гр. Кюстендил. Това е във
връзка с докладваното от мен преди малко отваряне на помещение,
за извършване на справки и снабдяване на ОД на МВР и Окръжен
следствен отдел – Кюстендил, с исканите от тях документи.
Така че уважаеми колеги, предлагам ви да приемем решение,
с което да заплатим исканото възнаграждение за проведено
дежурство на 29.06.2016 г. от председател, заместник-председател и
секретар на общинската избирателна комисия – гр. Благоевград.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към разглеждането на следващата точка:
9. Отговор на писмо от Постоянния избирателен орган на
Румъния.
Думата има госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание ви
докладвах за сведение и запознаване писмо с вх. № ЦИК-07-68 от
30 юни 2016 г., което е от госпожа Неделчу, която е съветник
комуникации и международна дейност в Постоянния избирателен
орган на Република Румъния. В писмото ни молят и се интересуват
от методите за избор на кметове, прилагани в нашата страна, като ни
молят да отговорим на въпросите как се избират кметовете в нашата
страна, пряко или непряко, в колко тура се избират, какъв е
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мандатът на кмета. И казват също така, че от голяма полза ще им
бъде, ако им изпратим версия на английски език на закона относно
местните избори у нас.
Колеги, аз съм подготвила отговор, който е в папка с моите
инициали и отговарям всъщност, че във връзка с тяхно писмо с наш
вх. № ЦИК-07-68/30.06.2016 г. с обективирано искане за
информация по поставените въпроси ги уведомяваме, както следва:
Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в
общината. Органи на изпълнителната власт в района и кметството са
съответно кметът на района и кметът на кметството. Кметът на
общината, както и кметовете на райони и кметства, се избират пряко
от населението за срок от 4 години при условията и реда, определени
в Изборния кодекс на Република България. Това всъщност е чл. 38
от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Съгласно Изборния кодекс изборите за кметове се
произвеждат
по
мажоритарната
избирателна
система
с
регистрирани в едномандатни изборни райони по кандидатски листи
на: партии, коалиции от партии и инициативни комитети.
Отделно от горното предлагам да им изпратено, приложено
към писмото-отговор версиите на Изборния закон на английски език
и на Закона за местното самоуправление и местната администрация
– на английски от „АПИС“, като в скобички им укажем в частта на
кои глави, съответно членове от кодекса и от закона са уредени
въпросите, които ги интересуват. (Реплики.)
Възприемам добавката, направена в оперативен порядък от
госпожа Солакова и ще я сложа в началото на писмото.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В писмото, което ще бъде
изпратено, ще бъде посочено, че изпращаните варианти на законите
от информационната система „АПИС“.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с така
направеното предложение за отговор с писмо с добавките, възприети
от докладчика, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.

Преминаваме към разглеждането на следващата точка:
10. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-523
от 5 юли 2015 г. – писмо подписано от кмета на община Ружинци, с
което ни уведомява, че е извършена експертиза на книжата от
местните избори през 2011 г. Предадени са на съхранение на отдел
„Държавен архив“ – Видин. И предоставя копие от протокола, а за
останалите документи със срок на годност е съставен акт за
унищожаване. Съобщава ни, че към настоящия момент още не е
започнало фактическото унищожаване на документите по описа за
унищожаване.
Докладвам ви го за сведение.
С вх. № МИ-06-516 от 5 юли 2016 г. е пристигнало писмо,
подписано от кмета на община Бяла, област Русе, с което ни
уведомява, че в изпълнение на т. 31 от наше Решение № 2662МИ/НР от 18 октомври 2015 г. ни изпраща заверено копие от своя
заповед № РД-11318 от 27.06.2016 г. и протокол от 30-ти за
отваряне на помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите за общински съветници и кметове и
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национален референдум на 25 октомври 2015 г. Отварянето е по
повод искане на разследващите органи.
Докладвам ви го за сведение.
С вх. № МИ-06-518 от 5 юли 2016 г. кметът на община
Бойница ни информира за предадените на отдел „Държавен архив“ –
Видин, изборни книжа и материали, подлежащи на постоянно
съхранение от проведените избори на 23 октомври 2011 г., като
съответно ни е изпратила писмата, акта за унищожаване. Уведомява
ни, че помещението, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите през 2011 г., в него се съхраняват и
изборните книжа от 2015 г. Поради възникнали съдебни
производства и многобройни дела помещението е отваряно няколко
пъти, но в едно от последните разпечатвания е било извършено и
съответното архивиране и предаване на изборните книжа и
материали от изборите през 2011 г.
За сведение.
И още едно писмо. То е от кмета на община Ново село,
област Видин. То е по повод нашето циркулярно писмо до кметовете
на всички общини. Кметът ни уведомява, че в помещението,
находящо се на втория етаж на административна сграда, в което се
съхраняват чувалите с бюлетини и изборните книжа от 2011 г., в
помещението се съхраняват девет чувала, печати и с протокол № 9
за приемане и предаване на документите от произведените избори за
местни органи на власт през 2011 г. Всичко е предадено в отдел
„Държавен архив“. Съставен е съответно и акт за унищожаване и
фактически отговаря на нашето писмо. Не ни е изпратил обаче
актовете и съответно протокола, както са процедирали другите
кметове.
Предлагам ви го за сведение.
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И едно последно писмо. То е с вх. № МИ-04-02-136 от 4 юли
2016 г. Пристигнало е и е подписано от главен инспектор към РУ на
МВР – Самоков. Адресирано е до председателя на ЦИК. Няма да ви
чета цялото писмо. Ще ви прочета само един абзац: „По какъв повод
е извършена проверката, отразена в писмо изх. № 900383 от 27
януари 2016 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ, до РПУ – Самоков, с копие до
ВКП, за кои нарушения и от кои лица и как е установено
нарушението, да бъдат приложени съответните документи.
Отговорите изпратете на адрес РУ на МВР – Самоков, за инспектор
Красимира Петрова.“
Колеги, тези писма, които ви цитирах, са от 27 януари 2016 г.
Направила съм копие от въпросното писмо, в резултат на което след
пристигане на списъците, ние сме изпратили писмо с изх. № МИ-09126 от 26.02.2016 г. Приложила съм ксерокопие от списъка за
община Самоков, с приложение на декларациите.
Ще подготвя за следващия път един кратък отговор, за да си
прочетат подробно писмата, които им изпращаме, за да разберат
какви нарушения са извършени от лицата, които фигурират в
списъка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви много.
Госпожа Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № МИ-04-02-137 от ОД на МВР – Пловдив, отдел
„Икономическа полиция“, с което началникът комисар Атанас
Бончев се обръща към нас с искане във връзка с извършване на
допълнителна проверка по преписка № 920/2016 г. по описа на
Районна прокуратура – Пловдив, и по изрично указание на
наблюдаващия прокурор, моли да му представим копие от писмено
становище след извършена от нас проверка за наличието на
свързаност между Атанас Балкански – кмет на община Съединение,
адвокат Теодора Христова Чочева – Василева – председател на ОИК
– Съединение, адвокат Росица Христова Чочева и Адвокатско
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дружество „Йовчев, Чочева и партньори“. За допълнителна
информация е посочен телефон.
Аз обаче считам, че всичко това излиза свръх каквито и да са
пълномощия - не само наши, но и на прокуратурата в тази област.
Първо, ние не сме разследващ орган. Второ, не можем да даваме
констатации за свързаност, каквото и да означава в указанията на
прокурора това.
Подготвила съм писмо, което е в моята папка:
„Въз основа на протоколно решение на ЦИК от 7 юли 2016 г.
и по повод запитване по извършвана допълнителна проверка по пр.
№ 920/2016 г. по описа на Районна прокуратура – Пловдив, ви
уведомяваме, че Теодора Христова Чочева-Василева, председател на
ОИК – Съединение, е назначена като председател на ОИК с Решение
№ 3043-МИ/НР от 27 януари 2016 г. на ЦИК.
При назначаването й е извършена проверка за наличие на
изискванията на Изборния кодекс – чл. 81 във връзка с чл. 65 и
чл. 66 от Изборния кодекс. Не е налице несъвместимост на лицето и
с изискванията на чл. 80 от Изборния кодекс в редакцията му към
датата на назначаването й.“
Едните са изисквания за назначаване, за наличие на
предпоставки, другите са за несъвместимост.
„Централната избирателна комисия не разполага с
правомощия да извършва преценка за „свързаност“ (сложила съм я в
кавички, защото е употребен термин в писмото, но ние не знаем с
тая думичка какво съдържание търсят от нас) между кмет на община
и членове на ОИК, а също за „свързаност“ на действащ кмет с
адвокати и адвокатски дружества.“
От имената на лицата прозира някаква роднинска връзка, но
тя е извън нашите правомощия, а което е много важно – и извън
забраните на Изборния кодекс, по-скоро рестрикциите.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване писмото, изготвено от госпожа Сидерова.
Който е съгласен с писмото, моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото писмо – доста дълго, но
това е добре – обяснение от областния управител на област Шумен.
Госпожа Донка Иванова ни изпраща едно запитване, което е
направено от общински съветник от листата на политическа партия
„АБВ“: Защо на друг общински съветник от същата листа (няма да
казвам имената нарочно) правомощията са били предсрочно
прекратени поради подадена оставка, а не поради това, че той е бил
осъждан – така както изискват новите изисквания всъщност на
Изборния кодекс.
Обяснена ни е хронологията и са представени копия от
съответните документи. Налице са и решенията, които са цитирани в
преписката, в обяснението на областния управител.
На 25 януари 2016 г. общински съветник от листата на „АБВ“
е подал оставка пред Общинския съвет по установения ред. В
законния срок председателят на Общинския съвет е изпратил
оставката на общинската избирателна комисия, която с решение №
208 от 30 май 2016 г. го е уведомила, че има тридневен срок, за да
вземе становище или да подаде възражение – така пише в ал. 6 на чл.
30 от ЗМСМА. Този общински съветник, подал оставка, не е подал
възражение в законно установения срок. И на 6 юни 2016 г.
общинската избирателна комисия е взела решение № 209, с което е
обявила за избран следващия в листата на политическа партия
„АБВ“ и е издала удостоверение на ново избрания общински
съветник.
Решението е качено на интернет страницата на общинската
избирателна комисия. Констатират и то правилно е описано като:
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относно обявяване на общински съветник, но липсват мотиви,
липсва констатация, че са прекратили предсрочно пълномощията по
силата на оставка, не е подадено възражение, поради което следва да
бъде обявен следващият в листата общински съветник. Направо
следва: На основание… Посочени са вярно основанията по ИК и
ЗМСМА, и е обявен следващият в листата.
В тази ситуация единственото, което можем да направим, тъй
като иначе е законосъобразно решението, е да укажем с едно писмо
на общинската избирателна комисия - Велики Преслав. Аз ви
предлагам за размисъл дали да не напишем до всички избирателни
комисии, че когато се прекратяват предсрочно пълномощията на
общински съветник въз основа на подадена от него оставка, в
мотивите на решението, с което ще обявят следващия в листата при
спазване изискванията на ЗМСМА, чл. 30, ал. 6, задължително
трябва да направят констатация за предсрочното прекратяване на
пълномощията. (Реплики.)
Вече имаме изменение, което е в сила от 26 май 2016 г. Точка
3 е отпаднала от чл. 30, ал. 6. А т. 3 на ал. 2, която изброява
случаите, при които се прекратяват предсрочно пълномощията на
общински съветник, е точно подаването на оставка. (Реплики.)
Другият вариант е да допълним Решение № 3054, което може
би ще е по-доброто. (Реплики.)
В такъв случай да изпратим кратко писъмце на лицето,
подало сигнала, че пътят за обжалване на решенията на ОИК е пред
Административния съд. И толкова. Защото ни е препратено по
компетентност. Нищо чудно при тях да е пристигнал сигналът и да е
препратен по компетентност на нас, но ние не сме компетентно. Да
кажем на лицето, че има установени срокове. Редът е по чл. 459 и
толкова, без други подробности.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с
писмото до изпратилия ни сигнала – последното предложение на
госпожа Сидерова, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Приема се, съответно отпадат предходните предложения.
РУМЯНА СИДЕРОВА: На предишно заседание ви докладвах
по принцип получено писмо от Централната избирателна комисия на
Грузия. Сега се е получил преводът и точно и изчерпателно ви
съобщавам, че колегите от Грузия ни уведомяват в лицето на техния
председател, че ще произвеждат парламентарни избори на 8
октомври 2016 г. и канят представители на избирателните комисии
от Асоциацията да присъстват като наблюдатели. Могат да осигурят
три нощувки от 6 до 8 октомври 2016 г. на двама представители от
съответната комисия. Отговорът молят да бъде предоставен до 10
август 2016 г. – дали ще потвърдим нашето участие като
наблюдатели. Отговорът се очаква с електронно писмо.
Аз ще оставя писмото и ще трябва да се разпредели на друг
колега, който ще е тук другата седмица. Аз излизам в отпуск до 1
август. Или може да остане в мен като се върна отпуск, за да решим
тогава. 8 октомври 2016 г. е денят преди изборите за втори тур на
13 села и две общини.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Госпожа Йорданка Ганчева – заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-08-2 от 5 юли 2016 г., което е от съдия Даниела Христова при
Окръжен съд – Варна, с което ни уведомява, че съгласно
разпореждане № 5515 от 30.06.2016 г. по гражданско дело № 685 от
2016 г. по описа на съда, следва „да ни изпратите копие от Решение
№ 2643-НС от 15 май 2013 г. на Централната избирателна комисия
за избраните народни представители в 42-ото Народно събрание на
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Република България. Доказателството ни е необходимо , за да ни
послужи по цитираното гражданско дело на Окръжния съд,
Гражданско отделение, насрочено за 7.07.2016 г.“
Колеги, предлагам да гласуваме писмо, с което да изпратим
копие и съответно да го изпратим по факса на съда.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Солакова, заповядайте за доклад по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пропуснала съм да се заявя в
точката за отваряне на запечатани помещения. Имам да докладвам
писмо, получено в отговор на наше писмо от 29.06.2016 г., от
община гр. Добрич. Кметът на общината ни уведомява, че
документите от местните избори през 2011 г. са се съхранявали
отделно, а не съвместно с книжата и материалите от други избори.
Във връзка с това са отворили, извършили са съответната процедура
по експертиза на документите. Очаква се изтичането на срока за
унищожаване – все още не са унищожени. Съгласувани са всички
действия с Регионален държавен архив - отдел „Държавен архив“,
Добрич, към Дирекция Регионален държавен архив – Варна.
Приложили са ни опис на документите, които са предадени за
съхранение с изх. рег. № от 26 април 2016 г. Приключването на
експертизата по съгласуване и унищожаване, се предполага, че ще
приключи през м. септември.
Докладвам ви го за сведение и за процедиране в
администрацията, съобразно указанията на колегата Цачев.
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Във връзка с нашето писмо с искане за представяне на
няколко варианта на образци с примерно съдържание на
бюлетините, вчера се получи отговор от Печатницата на БНБ с вх. №
ПВР-00-11 от 6.07.2016 г. Приложени са макети. Те се намират в
залата на голямата маса. Моля всички да се запознаете със
съдържанието на бюлетините. Три макета са представени, така както
ги помолихме. Изготвени са, за да можем да преценим и да се
ориентираме към един от предложените варианти.
За следващото заседание за гласуване на отговор до
Печатницата на БНБ.
Докладвам ви нещо на английски език – да се преведе: вх.
№ ЦИК-07-72 от 07.2016 г. За сведение и за превод най-вероятно.
Ще се предостави.
Във връзка с писмото, което изпратихме за липсващи
архивни документ до някои от общините, получили сме от секретаря
на община Варна: към № МИ-06-467 от 6 юли 2016 г. Получили сме
приложени заверени копия от документи, които сме изискали. Както
знаете, в тези случаи ние ги приобщаваме към архивните единици.
Актуализира се справката. Тя се намира във вътрешната мрежа в
папка „Заседания“ за днешна дата.
От 14 общини сме получили отговор от 13. Нямаме данни
защо от община Благоевград все още не сме получили необходимото
съдействие.
Колеги, във връзка с вчерашните уточнения, които
направихме на съвещанието, ви докладвам отново докладна записка
от госпожа Цвета Минева във връзка с общото ни желание за
ускоряване на процеса по изготвяне на стенографските протоколи и
тяхното публикуване на интернет страницата на Централната
избирателна комисия. Обсъдихме г. Счетохме, че то подлежи на
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допълнително обсъждане и след приемане на измененията в
Изборния кодекс.
Докладвам ви го за сведение. Намира се във вътрешната
мрежа за днешна дата в папката с моите инициали. (Реплики.)
Колеги, аз ви докладвам това предложение на стенографите
за сведение и считам, че след като няма една нормална процедура за
комуникация между институции, в момента имаме доклад за второ
гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния
кодекс, без да са поискали становище на Централната избирателна
комисия като независим държавен орган да се произнесе по въпроси,
касаещи дейността на органа, считам, че в момента е безсмислено
изпращането на докладната записка на стенографите.
Ако има друго становище, моля да бъде направено, за да се
подложи на гласуване.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли други
становища за подлагане на гласуване? (Реплики.)
Второ питане: има ли други становища за подлагане на
гласуване? – Няма. (Реплики.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз като имам нещо към някого, го
казвам.
Колеги, във връзка с транспортното обслужване, на
вчерашното заседание беше обсъден този въпрос.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, не знам дали
минахме към друга точка, тъй като изразих желание като член на
Централната избирателна комисия, да се запозная с докладната
записка от Цвета Минева, за да взема отношение. Не знам по чие
разпореждане се премина към следващата точка. (Реплики.)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Предлагам да дадете 15 минути
почивка, за да се запознаят колегите, които искат.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не 15 минути, а да има
възможност – съвсем редно е да се даде почивка за обяд.
С госпожа Солакова имаме среща със Сметната палата в
13,45 ч. за връчване на акта за встъпването им в тази проверка.
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Колеги, заседанието ще продължи от 14,00 ч.

(След обедната почивка.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
продължаваме заседанието от сутринта.
Докладвам ви само, че приехме от Сметната палата с госпожа
Солакова, със счетоводството и директора на дирекция. Със
Заповед № ОД-01-02-154 от 07.2016 г. на основание чл. 38, ал. 1 от
Закона за сметната палата и във връзка с изпълнение на Програмата
за одитната дейност на Сметната палата на Република България, е
възложено на одитен екип в състав: Даниела Димитрова, Генко
Милев, Саша Попова да извършат одит на Годишния финансов отчет
за 2015 г. на Централната избирателна комисия, който обхваща
периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Одитът ще се извърши в
Централната избирателна комисия.
Продължаваме с:
10. Доклади по писма.
Господин Баханов, запознахте ли се с докладната записка, за
да продължим нататък? – Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, запознах се и подкрепям
направеното предложение, ако колегата Матева още го поддържа: да
се препрати, за да имат информация относно това, тъй като
представлява специфична техническа дейност, която – от това, което
прочетох – е технически и физически невъзможно да бъде
извършена. Така че считам, че правилно да бъдат запознати хората,
които трябва да знаят това нещо.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Матева, бихте ли
повторили още веднъж предложението, за да го гласуваме.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм направила предложение.
(Реплики.)
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Правя предложение да се препрати на
Правната комисия становището на стенографите.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване предложението на господин Баханов –
докладната записка, но може би в случай че се гласува да бъде
изготвено от нас, от Централната избирателна комисия становище в
подобен смисъл, подлагам на гласуване предложението на господин
Баханов.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Румяна Стоева-Сидерова), против – 6 (Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева,. Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова.)
Предложението не се приема.
Продължаваме нататък.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с транспортното
обслужване на Централната избирателна комисия, като се има
предвид, че наближава интензивната работа във връзка с
подготовката на изборите, във вътрешната мрежа е публикувано
становище на главните юрисконсулти в администрацията на
Централната избирателна комисия, относно възможностите за
решаване на този проблем.
Аз ще ви помоля да се запознаете със становището. Това
становище е допълнено с днешна дата от госпожа Лилия Богданова,
която направи допълнително проучване с оглед на вчерашното
обсъждане и предложението като вариант за сключване на договор с
таксиметрови компании, обслужващи и имащи опит в тази насока –
със сключени договори с определени ведомства и институции и
предоставяне на ваучери на съответните служители. Получили сме
и оферта от една такава компания. Госпожа Богданова има
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уверението до края на деня да получи още няколко. Може би на
следващото заседание те да бъдат обсъдени като възможности.
Но вчера се уточнихме да изпратим едно писмо до
Националната служба за охрана с оглед практиката на Централната
избирателна комисия да получава такова съдействие при
организиране и произвеждане на изборите от тяхна страна от 1990 г.
насам. Във връзка с това е изготвен проект на писмо във вътрешната
мрежа отново да препотвърдим нашето предложение за приемане на
направената оферта през м. декември за временно предоставяне на
автомобили. В случай че имат отказ, нека изрично да ни напишат, за
да знаем и да можем да търсим други възможни решения.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам или да отпадне
последното изречение от проекта на писмото, или да запишем, че с
оглед предстоящите избори молим за изричен отговор по поставения
въпрос. Предлагам да запишем накрая, че желаем да получим
изричен отговор в кратък срок с оглед предстоящите избори за
президент и вицепрезидент на републиката.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с предложеното писмо и с направената и приета от
докладчика поправка, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувано
предложение
от
администрацията
относно
процедирането, администрирането на преписките относно
възнагражденията на общинските избирателни комисии за
проведени заседания и за дежурства. Във връзка с това моля да се
запознаете със становището, изготвено от главен юрисконсулт,
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главен счетоводител и директора на Дирекция „Администрация“,
тъй като съдържа отделните стъпки в цялостния процес: както от
получаването на искането за възнаграждение, до гласуването и
одобряването на това искане до изплащането на възнагражденията.
Виждате, че предложението от администрацията обхваща
предварителният финансов контрол да се извърши преди доклада в
залата. Ако Централната избирателна комисия приеме това за
удачно решение, както и следващите стъпки разбира се в тази
процедура, на следващото заседание можем да я одобрим, за да
имаме яснота по какъв ред ще се процедира при постъпване на тез
преписки.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, преди докладите ми по тази
точка, ще ви помоля да се върнем към предходен мой доклад по т. 9:
писмото, което одобрихме за изпращане до Избирателната комисия
на Румъния – да гласуваме и превод на писмото на английски език.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което
е получено по електронната поща и е от община Варна. Към вх. №
МИ-06-467 от 5 юли 2016 г. Всъщност това представлява протокол
на общинската избирателна комисия за избиране на кмет на община
от 30.10.2011 г. Това е във връзка с архивирането. Докладвам ви го
за сведение и ще го предоставя на администрацията за процедиране
по-нататък.
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Колеги, докладвам ви за сведение и получен в Централната
избирателна комисия документ от Европейската комисия – Служба
за управление и плащане по индивидуални права, звено „Хонорари
на експерти“, с вх. № ЦИК-99-251 от 5 юли 2016 г. и съответно
получен превод от 7.07.2016 г.
Колеги, това е във връзка с възстановяване на разходите от
Европейската комисия за участието ми в Брюксел на заседание на
Експертната комисия. След разговор с госпожа Грозданова
установих, че плащането вече е извършено и от Европейската
комисия вече са възстановени разходите за пътуването.
За сведение.
Колеги, докладвам ви преписка, която е била на доклад на
колегата Владимир Пенев и е с вх. № ЦИК-07-52 от 7 юли 2016 г.
Съответно докладвам ви и превода, който е с вх. № към ЦИК-07-52
т 13.06.2016 г. Преписката ми е преразпределена, като колегата
докладчик господин Пенев е докладвал на заседание на комисията
на 16 юни това писмо, което всъщност е от Международната
организация IDEA.
Накратко ще ви изчета основното писмо, за да ви го
припомня:
„Казвам се Серджо Аре – стажант в Международната
организация IDEA. Както вероятно вече знаете, международната
организация е ангажирана с глобално събиране на данни. В момента
ние събираме данни как изборните комисии правят изборните данни
публични. За съжаление, в нашите проучвания не успяхме да
намерим информация за онлайн регистрация на избиратели в
България от обичайните ни източници. Дали имате някаква
информация за онлайн регистрация на избирателите в България. Ако
не – ще ви бъдем признателни за всяко насочване към сайтове,
министерства или други контакти, които можем да попитаме. Ако
проявявате интерес към темата, повече информация можете да
откриете на посочения сайт.“

59
Когато колегата Пенев го е докладвал, то е било за сведение и
за запознаване, като Централната избирателна комисия е възприела
мнението на докладчика да се отложи с цел да се проучи и
актуализира информацията, която се съдържа за изборите в сайта на
тази организация.
Аз вчера разговарях с колегата Пенев, за да получа
информация по отношение на преписката и ви предлагаме, за да не
се бави повече отговорът, да отговорим на конкретно поставения
въпрос, а именно: има ли информация за онлайн регистрация на
избиратели в България. По наше мнение отговорът е: Не. Да
отговорим кратичко на тази организация, като след като се
запознаем подробно с информацията и необходимостта от
актуализация, така както и госпожа Алексиева е настоявала по време
на доклада на преписката, ще внесем отново на доклад тази
преписка. Но просто да получат отговор по отношение на
поставения от тях въпрос, а именно дали има онлайн регистрация на
избиратели в България.
И предлагам принципно да гласуваме едно писмо, което ще
бъде с отрицателен отговор, каквато е действително ситуацията.
Само за коректност на доклада ви припомням, че от тази
организация сме получавали и друг път писма: с вх. № ЦИК-07-25
от 2 април 2015 г., което е било на доклад на колегата Ивков. И
тогава всъщност сме оставили информацията и актуализацията за
обсъждане в оперативен порядък от Централната избирателна
комисия. И може би по-нататък действително да прецизираме.
Сега предлагам да гласуваме писмо с отрицателен отговор на
така поставения въпрос за онлайн регистрация на избирателите в
България.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, чухте
подробно изложения доклад.
Който е съгласен с предложението за това писмо, моля да
гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
1 (Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпросът ми е чисто методологически.
Какво значи онлайн регистрация на
избирателите?
Първо,
питащият не уточнява какво има предвид. Второ, тъй като не знаем
какво пита другият, и ние не знаем общо взето какво отговаряме. Ето
затова става въпрос през цялото време в този тип общи родови
понятия. Добре е да се иска уточнение за какво точно става въпрос,
пък после да се отговаря.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-00-10 от 6 юли 2016 г. Това е информация от Българската
асоциация на комуникационните агенти. Това е новото име на
Асоциацията на рекламните агенти. Както си спомняте, ние
проведохме среща с изпълнителния директор на Асоциацията по
решение на работната група за разяснителната кампания, на която
среща помолихме за съдействие – да ни бъдат препоръчани
експерти, които да подпомогнат работната група по подготовка на
разяснителната
кампания
и
информационно-разяснителната
кампания за предстоящите избори за президент и вицепрезидент и
национален референдум.
С това писмо са ни изпратени данните на двама експерти,
които имат над 20-годишен опит в областта на комуникациите. Сега
го докладвам за сведение и предлагам да организираме среща на
представители на работната група с тези двама души, да проведем
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разговор, за да преценим дали по-нататък ще ги наемем
съдействат или не.
За сведение.

да н

И сега ви предлагам, ако желаете, да гласуваме писмото до
администрацията на Министерския съвет, до господин Веселин
Даков. То е в папка с моите инициали и е по повод на становището.
Текстът е:
„Молим да ни предоставите копие от становище на
Министерския съвет, изпратено до Комисията по правни въпроси на
Народното събрание, което съдържа и предложение за изменение на
чл. 18 от Изборния кодекс, във връзка със Закона за изменение и
допълнение на Изборния кодекс, в сила от 26.05.2016 г.“
ПРЕДС.
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Колеги,
чухте
предложението на госпожа Матева.
Който е съгласен с направеното предложение за това писмо,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-03-15
от 7 юли 2016 г. е пристигнало писмо във връзка с наше запитване
до Главния директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване господин Гетов, относно броя на
населението на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил към
30 юни 2016 г. С писмото ни уведомяват, че броят на населението е
133 лица към дата 30 юни 2016 г.
Това ви го докладвам във връзка с предходен мой доклад,
който ми беше разпределен, с вх. № МИ-15-783 от 29 юни 2016 г. от
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общинската избирателна комисия – Дупница, с което ни препращат
влязло в сила решение на Административен съд - Кюстендил, на
базата на което те са взели своето решение № 339 от 21.06.2016 г., с
което са решили на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс,
чл. 462, ал. 1 и чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2971МИ от 1.12.2015 г. на ЦИК, да уведомят Централната избирателна
комисия да направи предложение до президента на Република
България за насрочване на нов избор за кмет на кметство в с.
Блатино, община Дупница, област Кюстендил.
Това е във връзка с наше решение, с което изискахме от
главния директор на ГД „ГРАО“ да ни даде тези данни с оглед на
това Централната избирателна комисия да реши дали да направи
предложение до президента за насрочване на избор с оглед на
получения брой на населението към 30 юни 2016 г., или да не
направи такова предложение. Знаете, че се разрази дискусия в
предходно наше заседание относно приложимостта на § 153 от
измененията на Изборния кодекс.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Баханов, колеги,
предлагам да го отложим за заседанието във вторник, за да
помислим малко. Съгласни ли сте с моето предложение или искате
сега да дебатираме? – Колеги, съгласяваме ли се да го отложим за
първите точки на следващото заседание? (Реплики.)
Благодаря, отлагаме разглеждането за заседанието във
вторник.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви още едно писмо
от Българската асоциация на комуникационните агенти. Току-що
пристигна с вх. № ПВР-00-10 от 7 юли 2016 г. Още един специалист
ни предлагат, така че стават трима, от които да избираме.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:
разглеждането на следващата точка:

Преминаваме

към
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11. Доклади по постановления на прокуратури.
Първи докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, става въпрос за получено
писмо от Районна прокуратура – Велики Преслав, във връзка с
преписка по отношение гласуването на едно лице – Янка Петрова, с
постоянен адрес във Велики Преслав, в нарушение на Изборния
кодекс. Тя е била включена в забранителния списък. В същото време
тази госпожа е била и секретар на секционна избирателна комисия.
Явно във Велики Преслав е имало две избирателни комисии, защото
тя е била в едната, а иначе по постоянния си адрес е трябвало да
бъде в секция № 2. Но като секретар е гласувала в едната секция и е
била дописана в допълнителния списък.
Проблемът излиза от това, че през 2002 г. госпожата е била
на работа в Гърция доста продължително време, но се е върнала
през 2011 г. в България и от 2011 г. до настоящия момент, както
казва прокурорът, тя е работила в нашата страна. Направено е
проучване – тя е била детска учителка в Целодневна детска градина
в самия Велики Преслав, но така или иначе настоящият й адрес е
останал, че е в чужбина, а нейното нарушение е това, че след като се
е върнала, не се е регистрирала отново по настоящ адрес.
Прокурорът на практика с това постановление прави отказ да
се образува досъдебно производство, като признава, че има
извършено нарушение, но то не е било с умисъл и лицето де факто е
имало право да гласува. Той счита, че нарушението не е такова, че да
предизвика по-нататък доразвиването на досъдебното производство,
тъй като за самото лице е доказано, че е било в Българя. Тоест,
имало е право да гласува, но не се е регистрирало както трябва да
бъде.
Аз предлагам това постановление наистина да се съгласим да
остане за сведение, т.е. да приемем отказа за образуване на
досъдебно производство.
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Преминаваме към последната точка:
12. Разни.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вх. № 90 от 5 юли 2016 г. От БСП-Прес
са ни препратили поздравителен адрес от госпожа Дора Янкова –
народен представител, по случай празника Рамазан Байрям, с
пожелание за взаимно добруване, просперитет, за общото бъдеще на
Република България.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, отново пропуснах да
гласуваме превода на писмото, с което отговаряме на
международната организация. Моля да гласуваме и превода на
писмото, което гласувахме.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма да гласуваме.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с протоколното
ни решение за предприемане на действия за организиране на
обучение по Закона за обществените поръчки се свързах вчера с
Агенцията за обществени поръчки. Има воля да ни предоставят
експерти, но съвсем на неформално ниво все още контактите.
Моля ви да определим дата за това обучение, за да можем да
я посочим в писмото, което принципно сме гласували. Като ви
предлагам да бъде 1 август 2016 г., понеделник, с оглед на това, че
нямаме заседание в този ден. Предлагам да посочим това като дата в
писмото, което да изпратим до АОП с молба да ни предоставят
експерти за организация на обучението.
И да възложим на госпожа Манолова да пусне списък за
желаещите, за да може да ориентираме АОП и за бройката
евентуално – до утре.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
предложения за друга дата? – Няма.
Който е съгласен с датата 1 август 2016 г. по доклада на
госпожа Ганчева тук, в сградата на ЦИК, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, приключваме днешното заседание.
Хронограмите ще бъдат точка първа от дневния ред за следващото
заседание във вторник, а втора точка ще бъде поставеният въпрос от
господин Баханов.
Насрочвам следващото заседание във вторник, 12 юли
2016 г., от 10,30 ч. Благодаря ви.
Закривам заседанието.
(Закрито в 14,50 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

