
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 360

На  28  юни  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.   Доклад  относно  укази  на  Президента  на  Република 

България за насрочване на избори.

Докладва: Ивилина Алексиева

2.  Предложение  до  Президента  на  Република  България 

относно насрочване на нов избор.

Докладва: Румен Цачев

3. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Емануил Храстов

Метин Сюлейман

4.  Доклад  относно  приемно-предавателни  протоколи  от 

„Информационно обслужване”.

Докладва: Емануил Христов.

5. Доклад относно процедурата за самолетни билети.

Докладва: Севинч Солакова

6. Доклади относно възнаграждения на ОИК.

Докладват: Йорданка Ганчева

Владимир Пенев, Метин Сюлейман,

Румяна Сидерова, Камелия Нейкова



7.  Доклад  относно  процеса  по  електронна  консултация  на 

REC-2014  (2011)  относно  правните,  оперативните  и  техническите 

стандарти за електронно гласуване.

Докладва: Йорданка Ганчева

8. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Румен Цачев

9.  Доклад  по  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения.

Докладва: Мария Бойкинова

10. Проект  на  писмо  до  общините  във  връзка  със 

задължението  им да  извършат  експертиза  на  изборните  книжа от 

местните избори.

Докладва: Румен Цачев

11. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,

Йорданка Ганчева, Румен Цачев,

Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, 

Ивилина Алексиева

12. Доклад  относно  наблюдението  на  референдума  във 

Великобритания.

Докладват: Ивилина Алексиева,

Йорданка Ганчева, Росица Матева,

Камелия Нейкова

13. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова, 

Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова.      

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Цветозар Томов, Георги  Баханов, Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева и 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Севинч Солакова  –  секретар на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  публикуван  проектът  на 

дневен  ред.  Също  така  той  е  публикуван  и  на  нашата  интернет 

страница. Дълъг е, няма да го изчитам. Моля да се запознаете и моля 

за  вашите  предложения  за  изменение  и  допълнение  към  така 

предложения ви дневен ред.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Подготвил  съм  проект  на  писмо  до 

общините във връзка със задължението им да отворят и да извършат 

експертиза на изборните книжа от местните избори. Може в отделна 

точка да бъде включено, да не е в точката по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  възразявате  ли 

това да бъде нова точка 11 преди докладите по писма?  Не виждам 

възражения.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз ще помоля към точката, която е за 

приемно-предавателните протоколи с „Информационно обслужване” 

да включим разглеждане на договорите, които ни бяха предложени и 

които минаха на първо четене. Може и в отделна точка, но може и 

заедно да ги разгледаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  допълвам  точка 

четвърта, господин Христов, и във връзка с това само бих искала да 

уведомя Комисията,  че от „Информационно обслужване” изразиха 

готовност за провеждане на среща. Господин Филипов ще бъде тук 

утре,  тъй  като  днес  е  служебно  ангажиран  извън  България.  Ако 
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желаем, ако имаме нужда от допълнителни уточнения, да знаете, че 

„Информационно обслужване” са готови да ни съдействат.

Колеги,  други  предложения?  Заповядайте,  господин 

Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаема  госпожо 

председател,  ако  може  да  ме  включите  в  трета  точка  от  така 

подготвения  проект  за  дневен  ред  –  отваряне  на  запечатани 

помещения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  господин 

Сюлейман. Други? Не виждам.

Колеги,  в  такъв  случай  подлагам  на  гласуване  така 

предложения и допълнен дневен ред.

Гласували  11  членове на  ЦИК:  за  -  11 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

позволете  ми  да  ви  съобщя,  че  всички  отсъстващи  отсъстват  по 

обективни  причини  –  ползват  отпуск.  Предполагам,  че  колегата 

Пенев ще закъснее.

Преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред:  Доклад 

относно укази на Президента на  Република България за насрочване 

на избори.

В  „Държавен  вестник”  бр.  49  от  28  юни  2016  г. са 

обнародвани Укази на Президента № 207 и 208, с които Президентът 

насрочва  съответно  частичен  избор  за  кмет  на  кметство Станево, 

община Лом, област Монтана, и частичен избор за кмет на кметство 

Капитановци, община Видин, област Видин, на 2 октомври 2016 г.

За сведение, колеги.
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Продължаваме с  точка втора от дневния ред:  Предложение 

до Президента на  Република България относно насрочване на нов 

избор.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Благодаря. Уважаеми колеги, с писмо Вх. 

№ МИ-15-775 от 20 май 2016 г. Общинската избирателна комисия – 

Долни Дъбник, е уведомила Централната избирателна комисия, че 

изборът за  кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, е 

обявен за недействителен. Към това писмо са приложени решения на 

Административен  съд  –  Плевен,  решение  на  Върховния 

административен съд, както и решение и протокол на Общинската 

избирателна комисия.

Централната избирателна комисия преценява, че Общинската 

избирателна комисия – Долни Дъбник, е представила необходимите 

документи за обявяване на втория тур от избора за кмет на кметство 

Петърница на 1 ноември 2015 г. за недействителен. От документите 

е видно, че решението на ОИК – Долни Дъбник, е отменено и съдът 

е обявил за недействителен избора за кмет на кметство.

Поради  което  е  налице  основанието  на  чл.  465,  т.  5  от 

Изборния кодекс за насрочване на нов избор.

Също съгласно  разпоредбата  на  чл.  465,  т.  5  от  Изборния 

кодекс във връзка с чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ в новата му редакция нов 

избор за кмет на кметство се произвежда при условие че броят на 

населението в кметството е над 400 души. Това изискване за над 400 

души  се  прилага  за  кметствата,  за  които  към  26  май,  когато  е 

изменението  на  закона,  няма  обнародван  указ  на  Президента  на 

Републиката за насрочване на частични или нови избори съгласно § 

144 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс.

С писмо с изходящ номер, посочен в проекта на решението, 

Централната избирателна комисия е изискала от ГД „ГРАО” справка 

за броя на населението в кметство Петърница. От справката, която 

сме получили на 27 юни 2016 г., е видно, че населението в кметство 

Петърница е 1626 души, поради което са налице изискванията на чл. 
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16,  т.  1  от ЗАТУРБ за произвеждане на нов избор и Централната 

избирателна комисия следва да направи предложение до Президента 

за насрочване на такъв.

На  основанията,  които  посочих,  предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  направи  предложение  до  Президента  на 

Република  България  да  насрочи  нов  избор  за  кмет  на  кметство 

Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Колеги, коментари? Предложения? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване на така предложения проект на 

решение.

 Гласували  11 членове на ЦИК:  за - 11 (Емануил Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Това е Решение № 3272-МИ.

Господин Цачев е изготвил и писмото до Президента. Колеги, 

подлагам на гласуване изпращането на така приетото решение ведно 

с  всички  прилежащи  документи  със  стандартно  писмо  до 

Президента.

Гласували  11 членове на  ЦИК:  за  -  11 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Продължаваме с точка 3 от дневния ред: Искания за отваряне 

на запечатани помещения.

Господин Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, получено е по пощата писмо от община Търговище, в което 

в изпълнение на т. 31 от нашето  Решение № 2662 от 18  октомври 

2015  г. ни  изпращат  необходимите  документи  във  връзка  с 

отварянето на помещението в община Търговище за предоставяне на 
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копие от избирателните списъци на  Районно управление на МВР – 

Преслав.

В тази връзка са ни изпратили протокола, заповедта на кмета 

за  определяне  на  състава  и  съответно  писмото  на  Районно 

управление на МВР, както и писмо от Прокуратурата на Република 

България.

За сведение ви информирам, че помещението е отворено и е 

свършена необходимата работа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Господин Сюлейман е следващ докладчик.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря  ви.  Уважаеми  колеги,  в 

Централната  избирателна комисия  с  вх.  № МИ-14-125 от  22 юни 

2016  г.  е  постъпило  писмо  от  кмета  на  община  Велинград  за 

разрешаване на достъп до запечатани помещения, които се намират 

в сградата на община Велинград, с адрес „Хан Аспарух” 35, стая № 

13,  подземие,  както  и  помещения  така  наречените  кинокабини  в 

партерния етаж, в които се съхраняват изборните книжа и материали 

от  произведените  избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за 

президент и вицепрезидент на Република България, произведени на 

23 и 30 октомври 2011 г., както и от произведените частични избори 

за кмет на кметство Кръстава  през 2012 г.,  както и помещението, 

което е в общинската сграда на община Велинград, намираща се на 

„Хан  Аспарух”  №  54,  ет.  2,  в  което  се  съхранява  архив  на 

Общинската  избирателна  комисия  с  мандат  2011-2015  г.,  с  цел 

предаване  на  изборните  книжа  от  местните  избори  на  отдел 

„Държавен архив” – Пазарджик.

Особеното в това искан е, че изборни книжа и материали от 

произведените  избори  през  2011  г.  както  от  местните,  така  и  от 

президентските избори, са в няколко различни помещения. Имало е 

стара сграда на общината, която е с адрес  бул. „Хан Аспарух” 54, 

сега новата сграда е с адрес „Хан Аспарух” 13, като в новата сграда 

има  две  различни  нови  помещения.  Освен  това  от  произведените 

местни избори през октомври 2015 г. във връзка със съхраняваните в 
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помещение № 12 в  новата  сграда  има резервни изборни книжа и 

материали, по-точно празни формуляри от протоколи, за които също 

е направено искане те да бъдат унищожени, алтернативно – да бъдат 

преместени в друга сграда с цел да подготвят  това помещение за 

предстоящите президентски избори.

Всичко това е посочено в проекта на решение, което е във 

вътрешната мрежа. И в тази връзка предлагам да приемем решение, 

с което да разрешим отварянето на запечатаните помещения, които 

се  намират  в  сградата  на  общината  на  бул.  „Хан  Аспарух”  35, 

съответно  това  е  №  13  като  помещение,  в  подземието,  и 

помещенията  така  наречени  кинокабини,  в  които  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за общински 

съветници и  кметове  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република 

България  от  произведените  избори  през  2011  г.,  както  и  от 

произведените частични избори за кмет на кметство Кръстава през 

2012 г., а така също и помещението, в което се съхранява архивът на 

Общинската избирателна комисия – Велинград, с мандат 2011-2015 

г. Те пък са в сградата на общината на бул. „Хан Аспарух” № 54, ет. 

2,  във  връзка  с  извършването  на  експертизата  и  предаването  на 

подлежащите  на  архивиране  книжа  от  местните  избори  на  отдел 

„Държавен архив” – Пазарджик.

Посочил  съм  и  втори  диспозитива  във  връзка  с  второто 

искане, което е в писмото, а именно да оставим на тяхна преценка 

или да унищожат, или да преместят в друго подходящо помещение 

резервните материали от произведените избори в 2015 г. – това са 

празните  формуляри  на  протоколи.  Проведох  разговор  и  със 

секретаря  на  общината  и  към  настоящия  момент  там  няма  дела, 

които да продължават, затова те да преценят дали да ги унищожат 

или да ги преместят в друго подходящо помещение.

По-нататък съм посочил и реда, по който да бъде осъществен 

достъпът  до  запечатаните  помещения,  като  нашето  решение  да 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

ЦИК.
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Посочил съм, както виждате, стандартния текст, че срокът за 

съхранение на изборни книжа и материали от изборите за президент 

и вицепрезидент не е изтекъл, поради което те продължават да се 

съхраняват в същите помещения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман. Колеги, коментари?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колеги, аз предлагам да остане само 

вариантът да  бъдат унищожени тези резерви,  тъй като те  вече  не 

могат  да  бъдат  използвани  по-нататък.  Ако  сте  съгласни,  да 

гласуваме така подготвения проект на решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  Не  виждам 

коментари.  Подлагам  на  гласуване  така  предложения  проект  на 

решение ведно с прецизирането, направено от господин Сюлейман.

Гласували  11 членове на  ЦИК:  за  -  11 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Това е Решение № 3273-ПВР/МИ.

Продължаваме  с  другите  докладчици,  които  имат  да 

докладват  за  сведение  отваряне  на  помещения.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо с  вх.  № МИ-06-497  от  27  юни  2016  г.  от  кмета  на  район 

„Тракия”, община Пловдив, с което ни изпращат заповед от 4 април 

2016  г.,  протокол  за  отваряне  на  помещение,  определено  за 

съхранение  на  изборни  книжа  и  материали  от  местните  и 

президентските  избори,  произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. 

Отварянето е във връзка с предаване на материалите в „Държавен 

архив”  –  Пловдив,  а  останалите  архивни документи,  които  нямат 

научно,  историческо  и  справочно  практическо  значение  са  били 

унищожени.

Докладвам ви го за сведение.
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С вх. № МИ-06-492 от 24 юни 2016 г. е постъпило писмо от 

кмета  на  община  Нова  Загора,  с  което  ни  изпраща  протокол  на 

комисията  за  отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборни  книжа и  материали и  приемно-предавателен  протокол.  В 

това помещение са съхранявани книжа и материали от изборите за 

президент и вицепрезидент на Република България, проведени през 

2011 г., местните избори и национален референдум на 25 октомври 

2015  г.  и  втори  тур  на  тези  избори.  Отварянето  е  във  връзка  с 

разпореждане от юни месец 2016 г. по административно дело № 313 

по описа на Административен съд – Сливен.

И последното писмо, което имам за доклад, е с вх. № МИ-06-

490 от 23 юни 2016 г. от кмета на община Две могили, област Русе, с 

което в изпълнение на Решение № 3229 на ЦИК относно отваряне на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали от произведените местни избори и избори за президент и 

вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г., са ни изпратили копие от 

заповедта  на  кмета  и  протокол от  20 юни 2016 г.  за  отваряне на 

помещението  във  връзка  с  подготовка  за  предаване  на  изборни 

книжа от местните избори от 2011 г. в отдел „Държавен архив”.

Докладвам ви ги за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Колеги, имам още едно 

писмо,  получено  от  община  Бойчиновци,  област  Монтана,  във 

връзка с отваряне на помещение, като помещението е било отворено 

по искане на Окръжна прокуратура – Враца, тъй като се оказало, че в 

списъците  за  националния  референдум  едно  лице  от  с.  Охрид, 

община Бойчиновци, фигурира като гласувало, а то не е гласувало и 

се иска да се направи почеркова експертиза. В тази връзка кметът е 

изпратил  писмото  на  Окръжна  прокуратура  –  Враца,  съответно 

заповедта, с която е определил три лица от общината, и протокола, 

който е  съставен за предоставяне на оригинала на този списък за 

извършване на почеркова експертиза. Макар че на повечето места по 
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наше указание се изисква лицето, което ще извършва почерковата 

експертиза, да ходи в общината, но тук не са се допитали и явно са 

дали списъка,  като,  разбира  се,  имат обещанието да  бъде  върнат, 

защото са го дали официално с протокол.

Докладвам за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като се докладваше във връзка с 

отваряне  на  помещения  за  съхраняване  на  изборни  книжа  и 

материали по повод изпълнение на наше решение или по искане на 

съответните досъдебни органи, докладвам ви писмо с вх. № МИ-07-

19  от  27  юни 2016 г.  на  заместник-кмета  на  Столична  община  и 

секретаря на Столична община във връзка с искане от СДВР относно 

проверка  за  гласуване  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  на  един 

голям  списък  лица,  знаете,  бяха  на  територията  на  Столична 

община, на изборите и на референдума на 25 октомври 2015 г.

Изпълнени  са  изцяло  процедурите,  но  ми  направи 

впечатление следното, отразено в писмото. Извадените списъци са 

преснимани,  оригиналите  се  съхраняват  в  момента  в  касата  на 

общината с оглед бъдещи почеркови експертизи – това е нормално. 

Описано е в коя стая са и че касата е залепена с лепенки и е под 

отговорността на тази комисия.

Но:  „Извадените  списъци  бяха  предадени  (на  еди-кое  си 

лице) със задача организиране на нотариална заверка на копията от 

исканите страници.”

Аз считам, че такава заверка не може да се прави. Нотариусът 

може да удостовери, че посоченото лице му е донесло това, което 

снима,  но  той  не  може  да  удостовери,  че  това  е  избирателният 

списък. Първо, не трябва да се прави заверка, а трябва да се оставя 

копие,  но  ако  СДВР  е  поискала  заверка  (тук  нямам  приложено 

писмото на СДВР), за което се съмнявам, заверката трябва да бъде 

направена  от  комисията,  която  отговаря  по  чл.  445,  ал.  7  от 

Изборния кодекс, тъй като именно тя удостоверява, че от плика на 
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секция номер еди-кой си е изваден този избирателен списък или че 

страницата от този избирателен списък е от тази секция.

До края на заседанието ще ви предложа писмо в тази връзка. 

Считам, че нотариус не може да прави заверки. Какво ще заверява, 

освен ако не е отишъл на място и е участвал, а той няма право да 

участва  в  отварянето  и  на  място  да  прави  заверки.  Няма  такава 

процедура и нямаме право да допускаме трети лица свободно в тези 

помещения.

Това е моят доклад. До края на заседанието ще ви предложа 

текст на писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Желаете ли в момента да 

направим дискусия?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, като ви предложа текста.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.  Ще се  върнем,  колеги,  на  този доклад,  когато госпожа 

Сидерова е готова с текста на писмото.

Продължаваме с  четвърта точка:  Доклад относно приемно-

предавателни протоколи от „Информационно обслужване” АД.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.

Колеги, както почти всеки месец, тъй като месечно се отчита 

Договор № 13 от 6 август 2015 г. с „Информационно обслужване”, 

касаещ  поддържането  и  актуализацията  на  официалната  интернет 

страница  на  Централната  избирателна  комисия,  са  изпратени  с 

официално  писмо  два  броя  приемно-предавателен  протокол  за 

извършената работа за периода от 24 май 2016 г. до 23 юни 2016 г. 

заедно с един компакт диск с цялата информация, която се съдържа 

в базата данни на интернет страницата. 

В приемно-предавателния протокол се съдържа предложение, 

че приемаме извършената дейност за периода от 24 май 2016 г. до 23 

юни  2016  г.  и  удостоверяваме,  че  работата  е  извършена  с 

договореното качество в пълен обхват и в срокове.
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Предлагам  да  упълномощим  председателя  и  секретаря  на 

Централната  избирателна  комисия  да  подпише  този  приемно-

предавателен  протокол  и  да  върнем  един  екземпляр  на 

„Информационно обслужване” АД.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  11 членове на  ЦИК:  за  -  10 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова);  против  –  1  

(Ивилина Алексиева).

Продължете, господин Христов, с договорите.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря ви.  Колеги,  преди  една 

седмица, на 16 юни, ви запознах с Договор № 12 и Договор № 13, 

които са качени във вътрешната мрежа. Това са старите договори, 

които имахме подписани с „Информационно обслужване” относно 

поддържането  на  интернет  страницата  ни  и  относно  поддържане 

също  така  на  интернет  страниците  на  общинските  избирателни 

комисии  и  районните  избирателни  комисии,  на  регистрите  и  т.н. 

Тогава  докладвах само за  сведение.  Към тази  дата  бяха  качени и 

старите договори, които де факто, независимо че са от 6 август 2015 

г., тогава ги подписахме доста по-късно и са изтекли на 24 юни.

В тази връзка „Информационно обслужване” ни предложи да 

се сключат нови договори с „Информационно обслужване”, като аз 

ви  информирах  тогава,  че  в  новите  договори  има  уточнение  на 

предмета  на  дейността,  тъй  като  в  старите  беше  изпуснато 

видеоизлъчването и съхраняването на архива от  видеоизлъчването 

както  за  Централната  избирателна  комисия,  така  и  за  районните 

избирателни  комисии  –  нещо,  което  ни  предстои,  и  някои  други 

дейности.

Освен  това  във  връзка  с  необходимостта  от  допълнително 

обхващане и оборудване за тази цел на дейността по запазване на 
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сайта  от  външни намеси,  както  се  случи през  последните  избори 

(разбира  се,  не  само  за  нашия  сайт,  тогава  се  случи  и  на  други 

държавни сайтове), е било необходимо да се извърши допълнително 

оборудване. В тази връзка именно предложението е, че се завишава 

стойността  на договорите,  като,  грубо казано,  единият договор от 

1500 лв. месечна сума става 2500 лв., а другият от 1450 лв. става на 

2500 лева. 

Тогава споменахме, че ако Централната избирателна комисия 

желае повече пояснение какво е било необходимо да се направи, да 

направим среща с „Информационно обслужване”. Както разбрах от 

госпожа  Алексиева,  има  и  обаждане  по  телефона,  с  което  сме 

информирани, че те са готови да направим такава среща. Ако вие 

прецените  да  направим  такава  среща,  тогава  бихме  могли  да 

отложим този въпрос да го решим окончателно в четвъртък, но във 

всеки случай в четвъртък трябва да бъде взето решението, тъй като 

голяма част излизат в отпуск, а и договорът ни вече те изтекъл. Това 

е единият вариант. Другият вариант е, ако вие през това време сте 

успели  да  се  убедите  в  необходимостта  от  сключването  на  тези 

договори, още сега да предприемем тази стъпка.

Има един такъв проблем обаче, който ще ви помоля вие като 

юристи,  ако  сте  запознати,  да  го  коментираме.  От  главния 

юрисконсулт Желязков има становище, което аз изисках, то е във 

вътрешната мрежа. Мнението на господин Желязков е, че годишната 

сума,  която  е  равна  точно  на  30  хил.  лева,  стои  на  границата  за 

обществените поръчки. И той смята, че като е казано до 30 хил. лева, 

самата сума 30 000 е извън границите. Аз не бих могъл да кажа така 

ли е или не. Ние можем да се договаряме по този ред с клиенти, само 

ако сумата е до 30 хил. лева, но дали самата сума се закръгля на 30 

хиляди или е до 29 999 лв. формално казано, не знам. Ако това е 

необходимо,  може  би  все  пак  трябва  да  се  договорим  с 

„Информационно  обслужване”  да  се  коригира  тази  сметка.  Ако 

някой е запознат с този въпрос, ще помоля да вземе отношение, тъй 
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като това е едно от нещата, които господин Желязков казва, че не е 

редно да бъде на тавана на сумата.

Освен  това  той  дава,  формално  казано,  математически 

изчисления  с  колко  се  завишава  сумата  по  единия  и  по  другия 

договор.  Те  са  верни,  но  както  ви  казах,  това  завишение  касае 

именно допълнителни задачи, които се включват към този договор, 

от  една  страна,  и  второ,  се  включва  и  закупената  допълнително 

техника,  която никак не е  евтина,  за  осъществяване на защита на 

сайта.

Връщам се  към това,  което в  началото  казах,  ако желаете, 

сега  да  остане  отново  за  сведение,  а  да  направим  среща  с 

„Информационно обслужване”,  да решим кога да бъде – утре или 

вдругиден преди заседанието, за да изясним окончателно въпросите. 

Аз съм за това, което Централната избирателна комисия реши.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, моля за вашите коментари и за вашите становища. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да го оставим за четвъртък, да се видим с 

„Информационно обслужване”,  да  изчистим всички тези неща,  да 

видим дали могат  да паднат малко по-надолу,  да видим в крайна 

сметка  какви  защити  са  правили.  По-добре  е  да  имаме  сигурна 

защита, а пък за цената ще видим в съответния разговор. Аз съм по-

скоро за сигурна защита, защото пак ще имаме атаки, аз съм почти 

убеден в това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Противни становища? Не виждам.

Подлагам на гласуване отлагане.

Гласували  11 членове на  ЦИК:  за  -  11 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги,  в  тази  връзка,  тъй  като  утре  ще  свикам  работно 

заседание на Централната избирателна комисия в 10 ч., ви предлагам 
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да  организирам  в  11  ч.  утре  среща  с  представители  на 

„Информационно  обслужване”.  Виждам,  че  не  възразявате.  След 

това заседание срещата ще бъде организирана.

Продължаваме с точка пета от дневния ред: Доклад относно 

процедурата за самолетни билети.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикувана справка относно получените оферти в процедурата за 

доставка на самолетни билети въз основа на протоколното решение 

на  Централната  избирателна  комисия  за  определяне  на  10-дневен 

срок за получаване на офертите от публикуването на информацията. 

Този  срок  изтече  вчера  в  16,30  ч.  Както  виждате  в  справката,  в 

Централната избирателна комисия са получени повече от три оферти 

и в този случай не се налага удължаване на срока. 

Господин  Желязков  е  публикувал  информацията  за 

постъпилите  оферти,  включително  и  извадки  от  Закона  за 

обществените  поръчки,  цялата  информация,  публикувана  в 

агенцията, реда аз възлага. А в самата справка, както виждате, пет са 

постъпилите  оферти,  виждате,  посочени  са  подателите  по 

наименование на търговските дружества. Съгласно чл. 48, ал. 6 от 

Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  обществените  поръчки 

получените оферти към момента се съхраняват от лицето, което е 

определено  по  протоколното  решение  и  заповедта,  издадена  от 

председателя на ЦИК, и следва да бъдат предадени на председателя 

на Комисията за  разглеждане на офертите.  Тази комисия може да 

бъде назначена с протоколно решение днес, ако имаме готовност и 

има  желаещи  за  включване  в  състава,  но  няма  пречка  да  бъде 

назначена в четвъртък. Считам, че офертите следва да се съхраняват 

така както към настоящия момент по информация от директора на 

дирекцията в касата, която е в стаята на госпожа Манолова.

Другата  информация,  която  трябва  да  доведа  до  вашето 

знание, е по отношение на външното лице експерт, с което трябваше 
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да се  свърже Николай Желязков и  да  го  покани за  сключване на 

граждански  договор  и  предоставяне  на  необходимата  експертна 

помощ на Централната избирателна комисия. За съжаление лицето, 

към което се насочихме и което е участвало миналата година при 

провеждане на процедурата,  няма обективна възможност да вземе 

участие в работата  на  комисията,  както и  да  подпомогне нейната 

работа,  включително  и  лице,  което  той  е  посочил.  Но  Николай 

Желязков от списъка на вещите лица,  публикуван в Агенцията  за 

обществени поръчки, е установил контакт и лицето се е съгласило 

при  условията,  които  са  гласувани  с  протоколното  решение  на 

Централната  избирателна  комисия,  да  окаже  такава  експертна 

помощ. Лицето може да  бъде част  от комисията,  а  може да  бъде 

външно за самата комисия лице и да предостави своето експертно 

становище по зададени въпроси от самата комисия.

На този етап ви го докладвам за сведение в зависимост от 

готовността  на  ЦИК  за  назначаване  на  комисията  днес  или  в 

четвъртък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мисля, че специалистът трябва да 

бъде част от комисията, защото той реално ще обосновава част от 

нейните  решения  със  своята  квалификация,  която  останалите 

членове,  макар  и  с  юридическо  образование  или  някакво  друго 

образование, няма да имат дотам квалификацията на лицата, които 

работят в тази област.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Противни становища? Не виждам.

Колеги, аз ще подложа на гласуване лицето да бъде част от 

комисията. Режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  9 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,Румен Цачев, Румяна  

Сидерова); против – 2 (Росица Матева, Севинч Солакова).
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Колеги, приехме това решение.

Относно формиране на комисията решението ще бъде взето в 

четвъртък.  Моля  да  помислите  по  този  въпрос,  за  да  можем  в 

четвъртък да формираме комисия.

Продължаваме  с  пета  точка от  дневния  ред:  Доклади 

относно възнаграждения на ОИК.

Първи докладчик е госпожа Ганчева.

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

МИ-15-746  от  3  юни  2016  г.  Това  е  искане  от  Общинската 

избирателна комисия – Варна, с което ни е предоставена справка за 

проведени дежурства и съответно е приложена справка за броя на 

членовете,  които са участвали тези заседания. А именно на 4 май 

2016 г. е проведено дежурство от председател и двама членове, като 

в изпратената ни справка подробно е описано какво е основанието. В 

случая е било представляване на Общинската избирателна комисия – 

Варна,  по  административно  дело  №  3219/2015  г.  по  описа  на 

Административен съд – Варна.

Следващото дежурство е  за  9 май,  което е  от председател, 

заместник-председател  и трима членове.  Дежурство,  проведено на 

10 май от председател и трима членове. Дежурство, проведено на 11 

май 2016 г. от председател и трима членове. Дежурство, проведено 

на 17 май 2016 г. от председател и двама членове. И дежурство на 1 

юни 2016 г. от председател и двама члена.

Приложени са и необходимите документи съгласно решение 

на Централната избирателна комисия и ви предлагам принципно да 

одобрим  така  представената   ни  справка  и  да  предоставим  на 

счетоводството при наличие на средства за изплащане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева, когато бъдат приведени средствата по нашия бюджет – за 

изплащане.

Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
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Гласували  10 членове  на  ЦИК:  за  -  10 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

постъпило от Общинската избирателна комисия – Белослав, с вх. № 

МИ-15-732  от  31  май  2016  г.,  което  представлява  искане  за 

заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия  за  проведено  заседание  и  взети  решения  с 

приложена справка, като искането за изплащане на възнаграждения 

е за заседание 16 май 2016 г., на което са присъствали председател, 

заместник-председател,  секретар  и  8  члена.  Приложени са  всички 

изискуеми  документи  съгласно  наше  решение,  протокол  от 

заседанието, решения на комисията.

Предлагам  принципно  да  одобрим  така  представената   ни 

справка за проведено заседание и да предоставим на счетоводството 

при наличие на средства за изплащане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Общинската избирателна комисия – Аксаково, с вх. № МИ-15-700 от 

16  май  2016  г.,  което  представлява  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  дежурство,  проведено  на  28  април  2016  г.  от 

трима членове на Общинската избирателна комисия, като правното 

основание е т. 12, буква „е” от наше Решение № 2901.

Приложени  са  всички  изискуеми  документи.  Предлагам 

принципно  да  одобрим  изплащане  и  да  предоставим  на 
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счетоводството  при  наличие  на  средства  за  предприемане  на 

действия за изплащане на възнаграждението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

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

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова.)

Колега  Ганчева,  преди  да  продължите  упълномощавам 

госпожа Солакова да води до завръщането ми заседанието.  Моля, 

продължете.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писма  с 

входящи номера МИ-15-755 от 8 юни 2016 г. и МИ-15-756 от 9 юни 

2016 г., които са от Общинската избирателна комисия – Аксаково, 

като  представляват  искания  за  заплащане  на  възнаграждение  с 

приложена справка и мотивирано искане съгласно т. 12, букви „е” и 

„г”  от  наше  Решение  №  2901  от   5  ноември  2015  г.  Съответно 

исканията  са  за  заплащане  на  дежурство,  проведено  от  трима 

членове на 6 юни 2016 г. и за дежурство на 5 май 2016 г. от трима 

членове.

Предлагам принципно да одобрим така приложената справка 

и  да  предадем  на   счетоводството  при  наличие  на  средства  за 

предприемане на действия за изплащане на възнаграждението.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако няма коментари, режим 

на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова.)

Колегата Пенев има думата да докладва.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило  в 

Централната избирателна комисия искане с вх. № МИ-15-637 от 26 

април 2016 г. от Общинската избирателна комисия в Девин с искане 

20



за изплащане на възнаграждения.  Колегите са допуснали може би 

техническа грешка, като са направили искане за изплащане само на 

дежурства, но на практика освен дежурствата има и едно проведено 

редовно  заседание  на  Общинската  избирателна  комисия,  поради 

което аз предлагам да одобрим възнаграждения за заседание плюс 

съответните дежурства.

Първото дежурство е дадено от председателя на Общинската 

избирателна комисия на 24 март 2016 г., когато се е явил на дело в 

Административен  съд  –  Смолян.  Заседанието  на  Общинската 

избирателна комисия е било на 28 март. Предмет на това заседание, 

на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  6  членове,  е  било  за  да  бъде  запозната  Общинската 

избирателна  комисия  с  решенията  на  съда  и  с  исканията  за 

представяне на документи във връзка с връщане на делото отново на 

Административен  съд  –  Смолян.  Взели  са  решение  кой  да 

представлява  Общинската  избирателна  комисия  при  отваряне  на 

помещение за представяне на съответните материали за нуждите на 

делото.

На 28 март, деня на заседанието, доста пъти е имало отваряне 

на  помещения,  представени са  протоколи за  това,  присъствали  са 

представители на Общинската избирателна комисия, те са ходили, 

броили  са  неупотребените  бюлетини,  но  тези  действия  са  били 

предприети  в  деня,  в  който  е  имало  и  редовно  заседание  на 

Общинската  избирателна  комисия,  поради  което  в  този  ден  не 

можем да одобрим възнаграждения и за дежурства.

След  това  е  дадено  дежурство  на  29  март  2016  г.  от 

председател,  секретар  и  един  член  във  връзка  с  отваряне  на 

запечатано  помещение.  На  30  март  е  дадено  дежурство  само  от 

председателя във връзка с явяването му по административно дело. И 

на 12 април 2016 г. също е дадено дежурство само от председателя, 

който е присъствал на отваряне на запечатано помещение.
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Предлагам да одобрим така докладваните от мен дежурства и 

едно заседание за изплащане веднага след осигуряване на средства 

по бюджета на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

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

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад,  колеги,  е  по 

писмо с вх. № МИ-15-652 от 28 април 2016 г. – искане за изплащане 

на  възнаграждения  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Ловеч. 

Във връзка с това искане, което е пристигнало буквално в последния 

ден  и  обективно не  е  било възможно да  бъде  докладвано  от  мен 

преди  1  май,  колегите,  тъй  като  до  настоящия  момент 

възнаграждението им не е одобрено, на 20 юни 2016 г. са отправили 

по електронната поща запитване във връзка с това направено искане 

и повторно са изпратили документите с оглед неговото одобряване.

Искането е за изплащане на едно заседание, проведено на 30 

март  2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 8 члена, тоест целият състав на комисията. 

Заседанието  е  проведено  с  оглед  упълномощаване  на  лица  и 

определяне на представители на Общинската избирателна комисия, 

които  да  присъстват  при  отваряне  на  запечатано  помещение  за 

предоставяне на материали, поискани от ОД на МВР - Ловеч.

На  1  април  е  дадено  дежурство  от  заместник-председател, 

секретар  и  член.  Това  дежурство  е  във  връзка  с  присъствие  на 

отваряне  на  запечатано  помещение.  На  13  април  също  е  дадено 

дежурство.  В този случай дежурството е  дадено от председател и 

член  и  е  във  връзка  с  осъществяване  на  процесуално 

представителство  на  Общинската  избирателна  комисия  по 

административно  дело  №  14159/2015  г.  на  Върховния 

административен съд.

22



Предлагам,  колеги,  да  одобрим  възнаграждение  за 

заседанието на 30 март 2016 г. и дадените дежурства на 1 и на 13 

април 2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад, колеги, е във 

връзка с постъпило искане с вх. № МИ-15-650 от 28 април 2016 г. 

Искането  е  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Момчилград. 

Направено  е  искане  за  едно  дежурство,  дадено  от  председател  и 

заместник-председател  във  връзка  с  подготовка  на  материали  за 

заседание.  Проведено  е  заседание  на  20  април,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена. Заседанието е във връзка с постъпили данни за лице, което е 

кмет  на  кметство  и  за  което  има  данни  да  е  регистрирано  като 

едноличен търговец в Търговския регистър. Колегите са направили 

искане за предоставяне на официална информация от Агенцията по 

вписванията, а след като са установили че действително е вписан, са 

взели  решение  да  му  се  изпрати  уведомление,  за  да  му  се  даде 

възможност да направи писмено възражение. Това е бил предметът 

на заседанието.

Предлагам  да  одобрим  както  даденото  дежурство  от 

председател и секретар на 19 април за подготовка на заседанието, 

така и възнагражденията за самото заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

гласуваме. 

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Постъпило е искане с вх. № МИ-15-

684 от 9 май 2016 г. от Общинската избирателна комисия – Габрово. 

Искането е за две заседания. На 18 април е проведено заседание,  на 

което са присъствали председател, секретар и 8 члена. Заседанието е 

проведено във връзка с постъпила оставка от общински съветник. На 

това  заседание  колегите  в  съответствие  с  действалата  към  този 

момент  разпоредба  на  чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  местното 

самоуправление и местната администрация са дали възможност на 

общинския  съветник  да  направи  възражение.  След  изтичането  на 

срока за възражение на 25 април е проведено следващото заседание, 

прекратени  са  пълномощията  на  общинския  съветник  и  е  обявен 

следващия  за  избран.  На  това  второ  заседание  на  25  април  са 

присъствали отново председател, секретар и 8 члена.

Предлагам да одобрим възнаграждения и за двете заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

 Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад е във връзка с 

постъпило  искане  с  вх.  №  МИ-15-723  от  25  май  2016  г.  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Летница.  Касае  се  за  три 

заседания.

Първото  заседание  е  проведено  на  11  май  2016  г. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена. На това заседание, след като колегите са констатирали, че е 

починал общински съветник от листата на политическа партия АБВ, 

са проверили кой е следващият в листата и са го обявили за избран 

със съответното решение. За съжаление лицето, което са обявили за 

избран,  е  депозирало  заявление,  с  което  е  заявило,  че  няма  да 

положи  клетва  като  общински  съветник  и  не  желае  да  бъде 

обявявано за избран. Поради което колегите на 18 май са проведели 
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ново заседание,  отново в  същия състав  – председател,  заместник-

председател, секретар и 8 члена, и са обявили за избран следващия в 

листата. Но и следващият в листата е заявил, че не желае да положи 

клетва, поради което се е наложило да се проведе заседание на 20 

май  2016  г.,  отново  в  състав  председател,  заместник-председател, 

секретар и 8 члена, на което са обявили за избран следващия поред 

от листата на политическа партия АБВ за общински съветник.

Предлагам да одобрим възнаграждения и за трите заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад е във връзка с 

постъпило искане с вх. № МИ-15-704 от 19 май 2016 г. Искането е 

изплащане на възнаграждения за две дежурства. Първото е дадено 

на 12 май 2016 г. от председател, секретар и един член. Второто е 

дадено на 16 май отново от същите лица – председател, секретар и 

същия член. То е във връзка с изготвяне на отговори и предоставяне 

на материали по искане по досъдебни производства, извършвани в 

Районно управление на МВР – гр. Свищов.

Налице са основанията  за  изплащане на възнаграждения за 

дежурства.

Колеги,  тъй  като  двама  от  колегите  от  Общинската 

избирателна  комисия,  които  са  дали  дежурство,  не  са  с  настоящ 

адрес в Свищов, представени са и командировъчни. Това са колегите 

Цветелина Димитрова и Маргарита Тончева. За двата дни, в които са 

дали  дежурство,  са  представили  командировъчни  заповеди. 

Предлагам да одобрим изплащането и на командировъчни за тези 

два лица, като изпратим съответното писмо до община Свищов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване на така направените предложения.
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Гласували  10  членове  на  ЦИК:  за  -  10 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова).

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  И  последният  ми  доклад  за  днес  за 

възнаграждения. С вх. № МИ-15-778 от 22 юни 2016 г. е постъпило 

искане от Общинската избирателна комисия – Трън, за изплащане на 

възнаграждения  за  две  проведени заседания.  Първото  заседание  е 

било  на  27  май  2016  г.  Присъствали  са  председател,  заместник-

председател, секретар и 6 члена. Това е заседанието на Общинската 

избирателна  комисия  –  Трън,  с  оглед  отменителното  решение  на 

Административен  съд  –  Перник,  си  отменяха  своите  предишни 

решения за обявяване на резултатите за избор на общински съветник 

и насрочват провеждането на жребий. А второто заседание, което е 

проведено на 3 юни 2016 г., отново в същия състав – председател, 

заместник-председател, секретар и 6 члена, е заседанието, на което 

всъщност са обявени новите резултати след проведения жребий.

Предлагам да одобрим възнаграждения и за двете заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

 Колеги,  следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин 

Сюлейман. Заповядайте.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № 

МИ-15-682 от 9 май 2016 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо от  Общинската  избирателна комисия – Котел,  с 

искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на  членовете  на  ОИК  – 

Котел, за дадени дежурства и за проведени заседания. Дежурствата 

са две, дадени на 11 април 2016 г. и на 18 април 2016 г. На 11 април 

дежурството е в изпълнение на Решение № 3113-ПВР/МИ от 10 март 
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2016  г.  на  Централната  избирателна  комисия.  Припомням,  това  е 

решението, с което бяхме разрешили на общинската администрация 

да  отваря  запечатаното  помещение  с  цел  да  предадат  изборните 

книжа и материали от местните избори на отдел „Държавен архив”. 

Присъствали  са  трима  от  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Котел.  Следващото  дежурство  е  във  връзка  с  искане, 

което е направено от началника на Районно управление на МВР в 

Раднево да се представи копие от избирателния списък от секция № 

14, гр. Котел, от проведените избори на 25 октомври и на 1 ноември 

2015 г. по отношение на лице, за което има данни, че е гласувало в 

нарушение  на  изборните  правила.  В  това  отпечатване  на 

запечатаното  помещение и предаването на  копие от избирателния 

списък  на  секция  №  14  в  гр.  Котел  са  присъствали  трима  от 

членовете на Общинската избирателна комисия – Котел.

Има и искане за заплащане на възнаграждение на членове на 

ОИК – Котел, за проведено заседание на 3 май 2016 г. Основанието 

за провеждане на заседанието е Раздел първи, т. 1, б. „б” от нашето 

Решение  №  2901-МИ  от  5  ноември  2015  г.  На  това  заседание  е 

разгледан сигнал за нарушение на чл.  30,  ал.  4,  т.  9  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация по отношение 

на  общински  съветник  от  Общинския  съвет  в  Котел.  На  това 

заседание  Общинската  избирателна  комисия  се  е  произнесла  с 

решение № 264 от 3 май 2016 г.

Уважаеми  колеги,  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Котел, има още едно искане. Предлагам да докладвам и него и с една 

справка да одобрим евентуално всички направени искания от ОИК – 

Котел.

По така докладваните досега искания за дадените дежурства, 

съответно на 11 април, на 18 април и проведеното заседание на 3 

май  са  представени  всички  изискуеми  документи,  протоколи  и 

справки за проведените дежурства.

Следващото  искане,  което  е  постъпило  в  Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-15-745 от 3 юни 2016 г., към това 

27



искане  има  приложени  два  протокола,  съответно  №  41  и  42  за 

проведени заседания на 13 май и на 25 май 2016 г. На проведеното 

заседание на 13 май е разгледано заявление на общински съветник 

от квотата на политическа партия ГЕРБ за предсрочно прекратяване 

пълномощията  му.  Общинската  избирателна  комисия  се  е 

произнесла  с  решение  №  265  от  13  май,  с  което  е  прекратила 

пълномощията на общински съветник. Следващото заседание, както 

казах, е на 25 май 2016 г. На това заседание е обявен следващият за 

избран  от  листата  на  политическа  партия  ГЕРБ  за  общински 

съветник с решение № 266 от 25 май 2016 г.

Основанията,  на  които  са  проведени  тези  заседания,  са 

съответно Раздел първи, т. 2, буква „в” от Решение № 2901-МИ от 5 

ноември 2015 г., с оглед на което, уважаеми колеги, предлагам да 

одобрим  така  докладваните  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на членовете на ОИК – Котел, за дадени дежурства 

и проведени заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги? 

Режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Нейкова. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-15-

696  от  13  май  2016  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Русе,  за  изплащане  на  възнаграждения  за 

проведено заседание на 1 април 2016 г. Заседанието на комисията е 

във връзка със сигнал за непремахнати агитационни материали. Този 

сигнал  беше  препратен  от  Централната  избирателна  комисия  на 

Общинската избирателна комисия по компетентност. Към искането е 

приложен  протокол  от  проведеното  заседание  и  взетото  от 

Общинската  избирателна  комисия  решение.  Присъствали  са 
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председател,  двама  заместник-председатели  и  8  членове  на 

комисията.

Основанието за изплащане на възнаграждения за заседанието 

е в Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., Раздел първи, т. 1, 

буква „и”, а мисля че е добре да се посочи също и чл. 87, ал. 1, т. 1 и  

т. 22 от Изборния кодекс.

Предлагам ви да одобрим така направената справка и да се 

предаде в счетоводството за изплащане при финансова възможност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Режим  на 

гласуване.

Гласували  10 членове на  ЦИК:  за  -  10 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият ми доклад е искане за 

изплащане на възнаграждения за проведени дежурства от членове на 

Общинската  избирателна комисия – Ветово,  област Русе,  с  вх.  № 

МИ-15-771  от  16  юни  2016  г.  Всъщност  с  този  номер  са  пет 

преписките  към  един  и  същи  входящ  номер,  защото  с  отделни 

искания са изпратили за отделните дати искането за изплащане на 

възнаграждения.

На  13  май  2016  г.  е  проведено  дежурство  от  председател, 

заместник-председател  и  секретар  във  връзка  с  процесуално 

представителство по административно дело. Основание е в Решение 

№ 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.,  Раздел втори,  т.  12,  б.  „б”.  На 

същото основание също за процесуално представителство по същото 

административно  дело  №  137  по  описа  за  2016  г.  на 

Административен съд – Русе, председател, заместник-председател и 

секретар са дали дежурства на датите 16, 17 и 25 май. Приложени са 

и  протоколите  от  съдебните  заседания.  Просто  са  отлагани 

заседанията  и  са  насрочвани  за  следващи  дати.  Поискано  е 

възнаграждение  за  дежурство  на  14  май,  дадено  от  председател, 

заместник-председател и секретар, само че основанието е по Раздел 
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втори, т. 12, буква „г” от Решение № 2901-МИ на ЦИК във връзка с 

изискани документи по административното дело и представени пред 

съда.

Има искане за  изплащане на  дежурство  на  дата  20 май от 

секретар и двама членове. Основанието е в Решение № 2901-МИ от 5 

ноември 2015 г., Раздел втори, т. 12, б. „г”. Искане за изплащане на 

възнаграждения  за  дежурство  на  27  май  2016  г.,  дадено  от 

председател,  заместник-председател  и  секретар.  Основанието  е 

Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., Раздел втори, т. 12, б. 

„в”.  Това  е  във  връзка  с  изготвяне  на  писмено  становище  по 

административното дело.

И   последното  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  за 

дежурство е на 9 юни 2016 г. Дежурството е дадено от председател, 

заместник-председател и секретар.  Основанието е Раздел втори, т. 

12,  б.  „в”  от  Решение  №  2901-МИ.  Дежурството  е  във  връзка  с 

изготвяне  на  касационна  жалба  относно  постановеното  от 

Административния съд решение.

За коректност на доклада ще обърна внимание, че за датата 

16 май има две искания за изплащане на дежурство във връзка  с 

различни  действия  на  председателя,  заместник-председателя  и 

секретаря, но аз ви предлагам да се изплати възнаграждение само за 

едно дежурство, защото така е логично според мен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. Коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Продължаваме  с  осма  точка от  дневния  ред:  Доклад  по 

постановления на прокуратури.

Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа са 

сканирани  и  се  намират  преписките  по  постановленията  на 

прокуратурите. Както приехме с протоколно решение, всеки може да 

се запознае с тези преписки и да вземе отношение по тях. Като цяло 

те са за сведение.

Позволете ми да обърна внимание само върху една от тях – тя 

е с вх. № МИ-09-545 от 14 юни 2016 г.  Това е постановление на 

Районна прокуратура – Варна. Става дума за лице, което е гласувало 

при проведените местни избори 2015 г. Дописано е в избирателния 

списък от  секционната  избирателна комисия,  подаден е  сигнал за 

това,  че  е  гласувало в  разрез  с  правилата  на  Изборния кодекс от 

Централната  избирателна  комисия.  При  извършената  проверка 

прокуратурата  установява,  че  лицето  е  дописано  в  избирателния 

списък и е допуснато да гласува от комисията, но е фигурирало в 

забранителния  списък,  тъй  като  има  информация,  че  било  извън 

страната.

Изискана  е  и  е  извършена  проверка  за  вписаните 

допълнителни  лица  и  графологична  експертиза  на  подписа  в 

избирателния  списък,  който  е  изискан.  Също  така  е  изискана  и 

декларацията, подадена от лицето, както и списъкът на заличените 

лица. Постановлението на Районна прокуратура – Варна, е че няма 

извършено престъпление.  Вписано е,  че  тези документи,  които са 

изискани, се връщат на кмета на район „Аспарухово”, гр. Варна. Те 

са  изпратени  в  оригинал  на  Централната  избирателна  комисия, 

затова  предлагам  да  бъдат  препратени  от  нас  на  район 

„Аспарухово”, община Варна, това  което е получено при нас, като 

отбелязвам,  че  освен  избирателният  списък,  както  е  записано  в 

постановлението,  е  изпратена  в  оригинал  декларация  на  лицето, 

което  е  гласувало,  и  списъкът  за  вписване  на  лицата,  на  които е 

забранено да гласуват, като писмото, което изпратим да бъде с копие 

до Районна прокуратура – Варна, за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
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Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Връщаме към предходна седма точка от дневния ред: Доклад 

относно  процеса  по  електронна  консултация  на  REC-2014  (2011) 

относно  правните,  оперативните  и  техническите  стандарти  за 

електронно гласуване.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение, 

че  вчера  бе  проведен  уеб  бинар  или  така  нареченият  електронен 

семинар. Съгласно протоколно решение на Комисията от предходно 

заседание,  с  което  сте  упълномощили  мен,  господин  Христов, 

господин  Ивков  и  господин  Андреев  като  работна  група  по 

електронното обсъждане на Препоръка REC 2014 (2011).

Вчерашният семинар протече с указания относно това как ще 

бъде  проведена  дискусията  и  имаше  конкретни  указания  за 

регистрация в определена електронна платформа, за което днес се 

получиха  имейлите  относно  как  да  стане  регистрацията. 

Присъствахме  господин  Христов,  господин  Пенев,  аз  и  отчасти 

госпожа  Нейкова  и  госпожа  Матева.  Тъй  като  са  пристигнали 

множество  мейли  във  връзка  с  тази  електронна  платформа  и 

работата, като материалите са предоставени за превод, предлагам ви 

да  упълномощим  господин  Христов  да  извърши  необходимата 

регистрация.  Аз  си  позволих  да  предоставя  за  спешен  превод 

документите,  които  пристигнаха,  само  в  частта  относно 

регистрацията, да се запознаем с обема информация, която е вътре в 

тази платформа, в случай че имаме някакви въпроси, и евентуално 

утре,  госпожо председател,  накратко  да  го  обсъдим  на  работното 

заседание,  което  организирате,  за  да  може  да  организираме  и  да 

видим в какъв порядък ще бъде извършена работата по отношение 

на тази платформа. Тъй като доколкото аз разбрах, непрекъснато ще 
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се качва информация, ще има някакви коментари, има възможност за 

съгласяване,  за изразяване противно становище. Но информацията 

ще бъде в по-пълен обем, след като направим тази регистрация в 

така наречената платформа.

Предлагам  да  упълномощим  сега  колегата  Христов  да 

направи всички необходими действия  да  направим регистрацията. 

Съответно ние ще му помогнем с колегата Пенев, ако не възразява.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги?  Не 

виждам коментари. Режим на гласуване за това упълномощаване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Продължаваме  с  девета  точка от  дневния  ред:  Доклад  по 

актове за установяване на административно нарушение.

Докладчик  е  госпожа  Бойкинова.  Упълномощавам  госпожа 

Солакова да води заседанието.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви, че актове за 

установяване на административни нарушения № 10, 10а, 12, 13 и 14 

от  дати  25  октомври  2015  г.  и  29  октомври  2015  г.  против  ТВ 

„АЛФА” и Волен Сидеров не са  връчени към настоящия момент. 

Искам  в  хронологичен  ред  накратко  да  ви  представя  действията, 

които е извършила Централната избирателна комисия по връчването 

им.

Всички тези актове са  изпратени за  връчване по адреса  на 

месторабота на господин Волен Сидерова в Народното събрание два 

пъти и два пъти са върнати с писмо, че не са връчени на адреса. След 

което Централната избирателна комисия е предприела действия по 

връчването им чрез кмета на район „Красно село”. Също са върнати 

непредявени  и  неподписани.  В  периода  16-19  февруари  Лилия 

Богданова направи проучване в предаванията на ТВ „АЛФА” с цел 

участие на господин Волен Сидеров на живо дали не може да бъде 
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връчен  там,  но  се  установи,  че  такава  информация  няма 

предварително на сайта и няма как да знаем кога ще бъде там.

На 24 февруари 2016 г. Лилия Богданова и Николай Желязков 

посещават лично декларирания от Волен Сидеров адрес в „Красно 

село”, съответно са изготвили протокол. Вратата е била заключена. 

Позвънили  са  на  съседи  и  те  са  им  казали,  че  той  е  живеел 

действително  на  четвъртия  етаж до  преди  няколко  години,  но  не 

живее вече на този адрес.

На 7, 10, 16, 22, 25, 28 и 29 март Николай Желязков провежда 

телефонни  разговори  с  госпожа  Теменужка  Андреева,  технически 

сътрудник  към  парламентарната  група  в  Народното  събрание 

евентуално  за  установяване  на  контакт  с  господин  Сидеров.  В 

разговори същата го информира, че не може да се свърже с господин 

Волен Сидеров и поема ангажимент да установи контакт с адвокат 

Явор Нотев,  впоследствие с  адвокат  Петров,  евентуално ако имат 

пълномощно, да бъдат връчени на тях актовете. Госпожа Теменужка 

Андреева е попитана също кога идва господин Сидеров, знае ли се 

предварително,  но тя е казала,  че няма такава информация. Също 

така на 30 март госпожа Лилия Богданова се свързва и със служител 

в адвокатското дружество Красимира Иванова и Явор Нотев с молба 

за съдействие с контакт за адвокат Нотев да бъде връчен чрез него, 

ако има изрично пълномощно. Същият заявява, че има пълномощни 

по  наказателните  му  дела,  но  няма  изрични  пълномощни. 

Включително аз също се свързах с него и получих същия отговор, че 

няма пълномощно и това е нормално, не може да имаме претенции.

Опитахме се също така и да се свържем с ръководителя на 

сектор  „Пробация” да  попитаме  кога  господин Волен  Сидеров  ги 

посещава и дали може да се връчат актовете чрез тази служба. Там 

категорично ни отвърнаха, че няма такава практика. Освен това няма 

и предварителен график кога господин Сидеров полага подписа си.

След  много  щателно  издирване  и  многобройни  опити 

актовете не са връчени. Сега има две възможности. Едната е на чл. 

43, ал. 6, когато нарушителят след щателно издирване не може да 
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бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира. 

Но  пък  законът  не  казва  какви  са  последиците  от  това  спиране. 

Другият вариант е да продължим да го издирваме да го връчваме 

чрез  Народното  събрание.  Това  е  моето  предложение,  което 

поддържам – да продължим усилията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. Колеги, коментари? 

Колеги,  чухте предложението на докладчика да продължим 

да полагаме усилия. Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  -  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова);  против  –  2 (Метин  Сюлейман,  

Севинч Солакова) .

Благодаря. 

Продължаваме със следваща точка десета (нова) от дневния 

ред: Проект на писмо до общините във връзка със задължението им 

да извършат експертиза на изборните книжа от местните избори.

Господин Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Уважаеми колеги,  в  предходни заседания 

спомняте си дискутирахме случаите във връзка със задължението на 

общините да поискат от Централната избирателна комисия отваряне 

на  помещенията,  в  които  се  съхраняват  книжа  и  материали  от 

местните  избори  2011  г.,  да  извършат  експертиза  и  да  предадат 

определените за постоянно пазене в съответните отдели „Държавен 

архив” книжа.

Тъй като има и срок, който ние сме посочили в наше Решение 

№  1392  и  1393,  което  касае  частични  и  нови  избори  преди 

произвеждане на  редовните такива,  както и във  връзка  с  това,  че 

този срок е шестмесечен и е изтекъл вече предвид местните избори 

2015  г.,  от  която  дата  започва  да  тече,  извършихме  проверка  за 

изпълнение  на  това  задължение  от  кметовете  на  общините,  като 
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казвам  не  само  искането  за  отварянето,  не  само  извършване  на 

експертизата,  а  също  така  и  отчитане  на  резултатите  от  тези 

действия,  които трябва  да отчетат  пред нас.   Установено е  и във 

вътрешната мрежа има файл, в който е налице списък на общините, 

както и кои лица са извършили тези действия, кои – частично,  и кои 

въобще не са предприели изпълнение на това задължение.

Поради  което  съм  предложил  проект  на  писмо,  то  е  във 

вътрешната мрежа, с което по същество ще кажа само, че ние им 

напомняме  за  това  задължение,  посочени  са  решенията, 

документите,  които  са  изброени,  да  бъдат  архивирани  –  това  са 

Решение № 1392 и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. Дадено е и 

указание към кметовете на общините. В това указание хронологично 

са посочени действията, които трябва да извършат – от искането за 

отваряне на помещенията съобразно наше Решение № 2662, от кого 

се  отварят  и  по  какъв  ред  се  отварят  тези  помещения,  че  при 

отварянето не следва да присъстват представители на общинските 

избирателни  комисии,  какво  трябва  да  извърши  постоянно 

действащата  експертна  комисия  към  общината  по  отношение  на 

оценка  и  предаване  на  книжата  и  материалите,  както  и  какво  да 

извършат след извършване на тази оценка и предаване на книжата на 

отдел „Държавен архив”. 

Като пояснение предлагам да кажем също така и е посочено в 

писмото, че в помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали, за които говорим, че трябва да бъдат архивирани, заедно 

с книжа и материали от местните избори, произведени през 2015 г., 

и за тези книжа и материали – имам предвид от последните избори – 

има съдебни производства  по оспорване на изборите,  които не са 

приключили, в този случай помещенията следва да бъдат отворени в 

присъствието на настоящите общински избирателни комисии, тоест 

в присъствието на определени от комисията членове.

И  друго  пояснение,  допълнително,  за  кметове  на  общини, 

които  са  отворили  помещенията,  извършили  са  експертизата, 

предали са на „Държавен архив”, но има такива, които не са предали 

36



информацията  след това на нас,  те  да предадат тази информация, 

като  е  посочено  какво  съдържат  книжата,  които  следва  да  ни 

представят, тоест какъв е отчетът за извършената работа.

В този смисъл е писмото,  което предлагам да изпратим до 

всички  общини  в  страната  и  вече  съобразно  това  кой  докъде  е 

стигнал те да предприемат необходимите действия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев.

Колеги,  обсъдихме  в  оперативен  порядък  и  в  оперативен 

порядък  постъпи  предложение  за  помещенията,  в  които  се 

съхраняват книжа и материали от местните избори през 2011 г. или 

частични  и  нови  след  това,  съвместно  с  книжа  и  материали  от 

произведените на 25 октомври 2015 г. местни избори и за тях има 

неприключили съдебни производства,  да се изчака приключването 

на съответното съдебно производство и едва след това да се отворят 

тези помещения.

Тъй като в ЦИК има две становища, а това е предложение, 

различно от  предложеното в  проекта,  подлагам на  гласуване това 

предложение, колеги.

Гласували  10 членове  на  ЦИК:  за  -  9 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова); против – 1 (Владимир Пенев).

Колеги, с тази корекция подлагам на гласуване цялото писмо. 

Режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Изчерпихме и тази точка от дневния ред. 

Продължаваме с точка 11: Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова, която упълномощавам 

и да води.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  като 

допълнение  към  справката  за  самолетните  билети,  качена  е  и 

справката  за  вещото  лице  Огнян  Благоев  с  посочени  данни,  така 

както е на сайта на Агенцията за  обществени поръчки,  с избрани 

области по компетентност и други данни за самото вещо лице.

Колеги, докладвам ви писмо, което сме получили от община 

Хитрино. То е във връзка с наше изпратено писмо до общините, за 

които имаше липсващи документи при подготовката за архивиране 

на  документите  от  общите  местни  избори  2011  г.  От  община 

Хитрино  сме  получили  18  протокола  в  оригинал  за  кметове  на 

кметства,  един  екземпляр  оригинал  решение  на  Общинската 

избирателна  комисия  за  обявяване  на  резултатите  за  общински 

съветници и пак оригинал на решението за кмет на община.

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Както  знаете,  получените 

документи  от  общините  се  приобщават  към  архивните  единици, 

подготвени за предаване в „Държавен архив”.

В  тази  връзка  за  сведение  ви  докладвам  писмото,  с  което 

изпратихме  екземпляр  от  акта  за  унищожаване  на  неценни 

документи от изборите 2011 г., включително и други документи от 

изборите в 2007 г., на 22 юни 2016 г.

Колеги,  във  връзка  с  писмото  от  администрацията  на 

Министерския съвет с изразената готовност и приложеното писмо в 

три екземпляра до министъра на финансите след одобряване и от 

Централната избирателна комисия с молба два екземпляра да бъдат 

върнати в администрацията на Министерския съвет, с предложение 

по  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  от  бюджета  на 

Министерския съвет да бъдат предоставени 100 хил. лева целево за 

изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК за  заседания  и  дежурства. 

Както  си  спомняте,  докладвах  ви  го  за  сведение  на  предишното 

заседание.  Предложихме  администрацията  в  лицето  на  главния 

счетоводител  да  изготви  становище  по  това  предложение  на 

администрацията на Министерския съвет. Становището е изготвено 
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от госпожа Грозданова, заведено е в деловодството и е публикувано 

във вътрешната мрежа.

В тази  връзка  и  съобразно  уточненията,  които  направихме 

още  на  предишното  заседание,  е  изготвен  и  проект  на  писмо  до 

главния секретар на Министерския съвет, ако одобрим направеното 

предложение, да изпратим това писмо с приложени два екземпляра, 

изрично  да  посочим,  тъй  като  то  е  адресирано  с  копие  и  до 

министъра  на  финансите,  че  размерът  100  хиляди  ще  затрудни 

изпълнението  на  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия, 

поемайки  функцията  по  изплащане  на  възнагражденията  на 

общинските избирателни комисии, като имаме предвид посочените 

като  приблизителен  размер  средства  и  в  писмото  на  главния 

секретар – 150 хил. лева.

Отново обръщаме внимание, че подновяваме искането да ни 

предоставят  справка  за  размера  на  одобрените  възнаграждения  с 

протоколни решения на Централната избирателна комисия, за които 

са постъпили искания от общинските администрации, но които до 

момента не са изплатени.

Всички тези документи, които посочвам, са публикувани във 

вътрешната мрежа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Време за запознаване.

Колеги,  моля  за  вашите  коментари.  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам в писмото 

да  уточним  искането  за  предоставяне  на  информация  за 

неизплатените възнаграждения – да бъде не само за размера, но и да 

ни  бъде  дадена  информация  за  номерата  на  справките,  които  са 

одобрени от Централната избирателна комисия за изплащане, но не 

са изплатени от Министерския съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги?  Не 

виждам коментари. Подлагам на гласуване проекта на писмо ведно с 

това допълнение.
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Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  моля  да  гласуваме 

упълномощаване  на  председателя  да  подпише  одобреното 

предложение  за  корекция,  което  да  се  изпрати  на  Министерския 

съвет,  след  това  да  се  предостави  на  министъра  на  финансите  за 

одобрение съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  обобщената 

справка от администрацията за получената информация във връзка с 

архивирането на документите. Както виждате от тази справка, само 

от  община  Благоевград  не  сме  получили  никакви  данни  и 

документи, които сме изискали. 

В  тази  връзка  ви  докладвам,  от  общинска  администрация 

Сатовча с вх. № МИ-06-491 от 24 юни 2016 г. в отговор на наше 

писмо  те  са  ни  представили  само  разпечатка  от  извлечение  от 

протокол  на  Общинската  избирателна  комисия.  Ще  прегледаме 

цялата тази справка. В случаите, в които нямаме достатъчно яснота 

по  исканата  от  нас  информация,  както  и  от  представяне  на 

документи,  ако  не  става  ясно  дали  същите  са  предоставени  на 

Регионалния  държавен  архив  или  са  включени  в  актове  за 

унищожаване, ще изпратим допълнително писма. Това може би ще 

стане на едно от следващите заседания.

Към настоящия момент ви докладвам само за сведение.

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-25 от 27 юни 2016 г. от 

началника на охраната от НСО в Народното събрание във връзка с 
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извършен оглед  на сграда.  Предоставено  е  становище с  извод,  че 

сградата,  която  на  този  етап  са  ни  предоставили  и  на  която  е 

направен  огледът,  не  е  подходяща  за  целите  на  Централната 

избирателна  комисия  за  извършване  на  нейната  дейност  и 

произвеждане на избори.

Това  е  първото  писмо,  което  сме  получили  от  външните 

експерти, които са участвали при извършването на този оглед.

Колеги, напомням, във вътрешната мрежа в папка „Покани за 

семинари”  са  публикувани  покани,  които  са  пристигнали 

междувременно, за да може желаещите да заявят своето участие.

Колеги,  знаете,  че  на  30  юни  изтича  срокът  на 

споразумението  с  Народното  събрание  за  временно  ползване  на 

помещения и зали. В тази връзка е подготвен проект на писмо до 

председателя на Народното събрание с предложение за удължаване 

на  този  срок  за  целите  на  работата  на  Централната  избирателна 

комисия  в  обема,  в  който  те  са  по  споразумението  в  сила  към 

настоящия момент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Благодаря, госпожо Солакова.

Продължаваме със следващ докладчик – господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-

22-1  от  17  юни  2016  г.  Писмо  с  подобно  съдържание  ние  сме 

получили на два пъти – един път през април месец и един път през 

март месец т.г.  Това е  молба от господин Цветан Кръстев,  който 

беше заявил преди няколко месеца,  че желае да бъде кандидат за 

президент на Република България и че иска да бъде регистриран от 

Централната  избирателна  комисия  в  тази  връзка,  както  и  да  му 
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изпратим най-новия Изборен кодекс, за да види какви са му правата 

да бъде кандидат за президент.

Подобна е и настоящата му молба, която е изпратил до нас. 

Предлагам, както и в предходните случаи, да я оставим за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари? 

Не виждам. Остава за сведение.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  две  писма  от 

Обществения съвет.  Те са качени във вътрешната мрежа. Първото 

писмо е с вх. № ЦИК-00-483 от 24 юни 2016 г. С него представляващ 

едно  от  сдруженията,  които  са  членове  на  Обществения  съвет,  е 

изпратил проект за план за оптимизация на разяснителната кампания 

на  ЦИК  с  предложение  на  28  юни  2016  г.  да  бъде  проведена 

съвместна работна среща на Обществения съвет заедно с комисията 

по разяснителната кампания на ЦИК. Второто писмо е с вх. № ЦИК-

00-489  от  27  юни  2016  г.,  като  по  молба  на  председателя  на 

Обществения съвет госпожа Дечева се предлага на работната група 

по  разяснителната  кампания  съвместно  заседание  с  Обществения 

съвет и Общественият съвет ни кани на заседание на 28 юни от 15 ч. 

Тъй като аз бях командировка миналата седмица, това писмо не е 

докладвано. Затова сега ви го докладвам за сведение, за запознаване 

с материалите, които са изпратени. И както вчера след получаване 

на това писмо изпратих по електронната поща на всички членове на 

ЦИК, сте поканени да присъствате на това съвместно заседание, за 

да обсъдим заедно с Обществения съвет начините за провеждане на 

разяснителна  кампания  на  ЦИК  за  предстоящите  избори  за 

президент и вицепрезидент и национален референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.  Продължаваме  със  следващ  докладчик  в  зала  –  госпожа 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  ви 

предлагам проект на писмо до госпожа Меглена Плугчиева по повод 

оказване  на  съдействия  от  тяхна  страна  за  предоставяне  на 
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информация за машинното преброяване в Швейцария. В предходни 

заседания с колегата Баханов ви запознахме с процеса за машинно 

преброяване, когато гласуват (в случая беше при референдум), така 

че ще ви помоля да се запознаете с него. Предлагам ви или сега, ако 

нямате някакви допълнения, да го гласуваме и да го изпратим, за да 

може да получим нужната информация, а ако е нужно време, да се 

запознаете и в четвъртък да го гласуваме. Само че ще предложа и да 

бъде  преведено  на  английски  език,  защото  след  уточняване  на 

начина,  по  който  да  бъде  изискана  тази  информация,  лично  аз 

кореспондирах  с  госпожа  Анета  Груйчева,  която  ни  оказа 

съдействие по време на нашето наблюдение в Берн, нейната молба 

беше да изпратим писмото на английски език, за да може господин 

Трес, който ръководеше делегацията, да се запознае. Така че аз ще 

ви предложа да уважим това тяхно желание, за може по-бързо да ни 

предоставят информация и да не ангажираме посолството с превода.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова.

Колеги,  в  оперативен  порядък  възникнаха  възможности  за 

допълване на това писмо, иначе много добре формулирано, записвам 

го като точка от дневния ред на работното ни заседание утре и да 

бъде гласувано в четвъртък.

Госпожа Сидерова има думата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви във 

връзка  с  писмо,  което  получихме  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Сливен.  С  това  писмо  ни  уведомиха,  че  при  тях  е 

пристигнало  искане  от  Областна  дирекция  на  МВР  –  Сливен, 

относно  проверката  на  три  лица  дали  и  в  какво  качество  са 

участвали  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и 

националния референдум на 25 октомври,  в  смисъл дали  са  били 

застъпници или наблюдатели. Доколкото Общинската избирателна 

комисия не може да отговори на втората част от въпроса дали лицата 

са  регистрирани  за  наблюдатели,  получихме  искане  с  копие  от 

писмото на Областна дирекция на МВР – Сливен, да отговорим ние. 
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На предишно заседание приехме писмо до „Информационно 

обслужване” с молба да ни дадат тази информация и отговорът на 

„Информационно обслужване” е  с  вх. № МИ-00-999 от 24 юни 2016 

г.,  с  което  ни  отговарят,  че  при  извършената  проверка  не  са 

установили  тези  три   лица  да  са  били  регистрирани  като 

наблюдатели в изборите и в националния референдум.

Поради което ви предлагам да изпратим писмо до Областна 

дирекция на МВР – Сливен, за резултатите от извършената проверка 

с копие от писмото на „Информационно обслужване”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващ доклад.  Писмо към вх.  № 

ЕП-03-1 от 23 юни 2016 г. Получили сме писмо от госпожа Наталия 

Узунова,  лицето  за  контакти  във  връзка  с  промените  в 

законодателството  по  изборите  на  членове  на  Европейския 

парламент,  с  което  госпожа  Узунова  ни  благодари  за 

своевременното становище, което сме подготвили и изпратили, и ни 

уведомява,  че най-вероятно заседанието, което беше планирано на 

работната  група за  24 юни,  няма да  се  проведе  и  има планирано 

заседание на 1 юли, петък.

Докладвам ви го за сведение.  Това заседание ще протече с 

дневния ред на работната група и ние вече сме дали становище по 

текстове 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 9а, 9б и 10 с трите алинеи по подготвените 

промени.

И сега ви моля да видите проекта за писмото до Столична 

община  във  връзка  с  нотариалната  заверка  на  документите  от 

произведените избори, която е направила Столична община преди 

изпращането на документите на СДВР.
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Независимо  че  писмото  не  е  подписано  лично  от  госпожа 

Ралица Стоянова, аз считам, че писмото трябва да бъде адресирано 

до секретаря на Столична община. То е подписано от лице, което в 

момента изпълнява нейните функции поради това, че тя е в отпуск, 

заради  което  Столична  община  винаги  слага  съответния  печат  и 

отбелязване с коя заповед кой кого замества.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  се 

запознаете. Имате ли коментари, предложения?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Смисълът е, че официално могат да 

удостоверят само тези,  които са отворили пликовете,  че изпращат 

копие от този документ, а не както коментирах при докладване на 

писмото,  да  се  носят  за  нотариална  заверка.  Защото  нотариусът 

може да удостовери само че лицето еди-кое си му е представило еди-

кой  си  документ  и  от  него  е  направил  копие.  Но  не  че  това  е 

оригиналният списък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Заповядайте, госпожо Матева

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  предходния  ми 

доклад за писмата от Обществения съвет ви уведомявам, че писмото 

от 24 юни с вх. № ЦИК-00-483, в което се съдържат предложенията, 

вече е качено във вътрешната мрежа в папката с моите инициали, 

така че ви моля да се запознаете. И само в допълнение, тези писма и 

предложения са в отговор на нашата покана към Обществения съвет 

да  се  включи  в  подготовката  на  разяснителната  кампания  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

продължавам с моите доклади.
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Във вътрешната мрежа с № към ЦИК-00-485 сме получили 

покана  от  Националното  сдружение  на  общините  в  Република 

България за участие в първата национална среща на секретарите на 

общини, която ще се състои на 7 и 8 юли 2016 г. Поканата е във 

връзка  с  дискусия,  работна  сесия  за  организационно-техническата 

подготовка  за  произвеждането  на  национален  референдум  и 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Молбата 

е да се включат представители на Централната избирателна комисия 

в  духа  на  установеното  през  годините  партньорство  и 

сътрудничество  между  Националното  сдружение  на  общините  в 

Република България и Централната избирателна комисия.

Видно  от  приложената  програма,  тази  работна  сесия  е 

предвидена за втория ден, 8 юли, петък, като за участие са поканени 

както представители на Централната  избирателна  комисия,  така  и 

представители на Народното събрание и Министерския съвет.

Колеги, считам тази среща за изключително важна. Според 

мен председател,  секретар на Централната избирателна комисия и 

други членове е задължително да участват в нея. За съжаление вие 

знаете, че това е период, в който аз ще ползвам своя годишен отпуск, 

затова  ви  моля,  колеги,  да  определим  представители,  които  да 

представляват  Централната  избирателна  комисия  на  тази  първа 

национална  среща  на  секретарите  на  общини.  Моля  за  вашите 

предложения.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  секретарят  си  е  тук, 

задължително трябва да дойде. Аз изявявам желание да присъствам, 

ако има и други колеги, ще е добре, защото все пак това е работна 

среща по подобие на миналата година.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре,  госпожа 

Солакова,  госпожа  Сидерова,  госпожа  Нейкова,  госпожа  Ганчева, 

госпожа Матева, господин Цачев.
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Колеги, чухме тези предложения. Ще напишем писмо, моля 

до края на работния ден, ако има и допълнителни колеги, и те да се 

включат.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  -  10 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Ерхан Чаушев).

Заповядайте, за отрицателен вот.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Мисля,  че  е  преждевременно 

присъствието  на  тази  среща.  Ние  самите  не  сме  си  уточнили 

концепцията какво ще правим на тези избори. Това е моето мнение. 

По-добре беше да си направят срещата, да се видят какви въпроси 

задават към ЦИК, а ние в цялостен състав да си обсъдим всички тези 

въпроси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев.

Колеги, следващ доклад. С вх. № ЦИК-00-490 от 27 юни 2016 

г.  сме  получили  покана  от  посолството  на  Република  Корея  в 

България за посещение на концерт „Корейската музика на екрани”. 

Поканата е една и концертът ще бъде на 30 юни 2016 г. от 19 ч. в 

НДК. Затова ви моля да помислите, но пак подчертавам, поканата е 

една. Ако колега от ЦИК желае да отиде, да се заяви. Днес ви го 

докладвам за сведение.

С вх. № ЦИК-07-65 и ПВР-04-01-3 във вътрешната мрежа са 

публикувани предварителният доклад на Проучвателната мисия на 

ОССЕ и коментари и становища по този предварителен доклад от 

Министерството на външните работи. Коментарите са във връзка с 

представяне  на  имената  на  участниците  в  срещата  с  Мисията  на 

ОССЕ от парламента, от една страна.  На второ място, корекция в 

наименованието  в  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството и на трето място, коментари от Сметната палата 

във връзка с прецизиране на текста.
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Колеги,  помолила съм за спешен превод на този документ, 

който ще включа утре за разглеждане на работно заседание. Имам 

уверението, че утре в 10 ч. ще имаме превод, за да видим и преценим 

ние. Имаме и стенограмата от нашата среща с Проучвателната мисия 

на ОССЕ. Да прегледаме текста на български език дали и доколко 

съответства на онова, което сме казали на реална ситуация и дали 

евентуално ние не бихме предложили също някакви корекции с цел 

прецизиране и яснота.

Към днешна дата това е за сведение.

Колеги, във връзка с напредналото време и ангажиментите ни 

следобед  ви  предлагам  следващата  точка  –  Доклад  относно 

наблюдението  на  референдума  във  Великобритания,  да  бъде 

отложена за следващото заседание.

Моля да гласуваме.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги, във връзка с тази точка бих искала да ви информирам 

единствено, че от Българското национално радио е получена покана 

за включване в рамките на утрешния ден за представяне на процеса 

по  организацията  и  произвеждане  на  референдума.  В  оперативен 

порядък  ще  преценим  с  участниците  кой  от  нас  да  се  включи  в 

програмата на БНР, ако не възразявате.

Виждам, че не възразявате, колеги.

Преди  де  закрия  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна  комисия  ви  уведомявам,  че  утре  цял  ден  ще  имаме 

работно заседание, което стартира в 10 ч. Точките от дневния ред на 

работното  заседание  ще  ви  бъдат  предоставени  по  електронната 

поща, както досега, но няма да бъдете прозвънявани, тъй като вече 

съм ви информирала за това.
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Свиквам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия в четвъртък от 10,30 ч.

Благодаря ви за днешното заседание.

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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