
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 364

На  12  юли  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Доклад относно документация и обявяване на процедури за 

назначаване на 3 бр. юрисконсулти, финансов контрольор и експерт 

по информационно-комуникационни технологии.

Докладва:  Камелия  Нейкова,  Йорданка 

Ганчева, Росица Матева и Емануил Христов

2. Доклад по указ на Президента на Република България за 

насрочване на нов избор.

Докладва: Мария Мусорлиева

3. Доклад по решение на Общинската избирателна комисия 

– Дупница.

Докладва: Георги Баханов

4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Видин.

Докладва: Иванка Грозева

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват:  Иванка  Грозева,  Румен  

Цачев,  Камелия  Нейкова,  Йорданка  

Ганчева,  Александър  Андреев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев

6.  Доклад  по  искова  молба  и  определение  на 

Административен съд – Русе.



Докладва: Мария Бойкинова

7. Доклад по изпълнителен лист.

Докладва: Мария Бойкинова

8.  Приемане  на  хронограма  за  частичните  избори  на  2 

октомври 2016 г.

Докладва: Росица Матева

9.  Приемане  на  хронограма  за  новите  избори  на  2 

октомври 2016 г.

Докладва: Росица Матева

10.  Доклад  относно  участие  в  срещата  с  Националното 

сдружение на общините в Република България.

Докладва: Александър Андреев

11. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладват:  Александър  Андреев,  Георги  

Баханов

12. Доклади по писма.

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Иванка  

Грозева,  Росица  Матева,  Камелия  

Нейкова,  Александър  Андреев,  Севинч  

Солакова

13. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Георги Баханов,  Емануил 

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

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Цветозар  Томов, 

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Метин  Сюлейман  и  Румяна 

Сидерова. 
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Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте,  колеги,  днес 

на  12  юли  2016  г. Откривам  днешното  заседание,  присъстват 

достатъчно колеги за необходимия кворум.

Моля  да  погледнете  дневния  ред  и  ако  има  допълнения, 

предложения за изменение, да ги кажете.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако може да ме включите в доклади 

по писма.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  точката  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Писмо  от  ОИК  –  Главиница,  за 

освобождаване на член на общинската избирателна комисия.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Ако  обичате,  госпожо 

председателстваща, да ме включите в доклади по постановления на 

прокуратури.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с така 

допълнения  дневен  ред,  моля  да  гласува.  Моля  също  така  да 

гласуваме преброяването да се извършва по стария ред.

Който е съгласен, моля да гласува.„

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  

Андреев).

Точка  1.  Доклад  относно  документация  и  обявяване  на 

процедури  за  назначаване  на  3  бр.  юрисконсулти,  финансов 
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контрольор  и  експерт  по  информационно-комуникационни 

технологии.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  в  днешно 

заседание в  папката  на  колегата  Матева  са  проектите  на 

длъжностни характеристики за длъжностите юрисконсулт финансов 

контрольор и експерт ИКТ и обявите за провеждане на конкурс за 

заемане на тези длъжности.

Проектите на документите са подготвени от работната група 

в състав колегите: Ганчева, Матева, Христов и аз.

Ще ви моля да отворите документите и да започнем да ги 

гледаме. Ако имате някакви предложения за допълнения, моля да ги 

направите.

Аз  ви  предлагам  първо  да  погледнем  длъжностните 

характеристики,  след  което  обявите,  или  по  длъжности  –  както 

решите. Мисля, че не е необходимо да ги четем отначало докрай.

Предлагам ви да започнем с длъжностната характеристика за 

експерт ИКТ, тъй като е първа в папката. Общо взето е съобразена 

със  структурата  на  останалите  длъжностни  характеристики  за 

заетите в нашата администрация длъжности.  По отношение на тази 

длъжност „Експерт информационни и комуникационни технологии” 

колегата Христов я видя и мисля, че това е окончателният вариант, 

колега Христов?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  ако  няма  предложения 

по  съдържанието  на  длъжностната  характеристика  да  бъдат 

изменени или допълнени текстове, ви предлагам да погледнем и 

обявата за заемане на тази длъжност, след което да ги подложите, 

госпожо председателстваща, на гласуване.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  моля  да 

погледнете и обявата.

4



ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Минималните изисквания 

за  заемане  на  длъжността  кореспондират  с  длъжностната 

характеристики, специфичните изисквания – виждате – задълбочени 

познания  и  практически  опит  в  информационните  системи,  бази 

данни  и  клиентски  приложения.  Като  допълнително  умение  и 

квалификация, които ще носят предимство, е владеене на английски 

език,  краткото  описание  на  длъжността,  начина  на  провеждане  и 

решаване на тест и интервю, необходимите документи за участие в 

конкурса. Срокът за подаване на документите е 14 дни и започва да 

тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата 

на ЦИК. И ви предлагам обявата да бъде публикувана и в централни 

ежедневници.  Предлагам  ви  да  са  два  централни  ежедневника, 

където обичайно Централната избирателна комисия публикува свои 

обяви и съобщения.

Следващият  раздел  е  къде  се  подават  документите,  какъв  е 

срокът  за  провеждане  на  теста  и  интервюто,  на  какви  правни 

основания от Кодекса на труда се назначава съответният служител. 

По  отношение на  публичността  има  текст,  че  всички  списъци  и 

всички други съобщения се публикуват на интернет страницата на 

ЦИК  –  за  една  щатна  бройка  става  дума.  И  последната  точка  е 

размерът  на  основното  трудово  възнаграждение  съгласно 

утвърденото  от  2015  г. щатно  разписание  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Уважаеми  колеги, 

подлагам  на  гласуване това  предложение ан  блок  заедно 

предложението за двата ежедневника.

Който е съгласен с така направеното  предложение, моля да 

гласува.

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  
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Ерхан Чаушев,  Камелия Нейкова,  Росица Матева)  против –  1 

(Александър Андреев). 

Заповядайте, госпожо Нейкова, за следващата позиция.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващата длъжност това е 

длъжността юрисконсулт в звено „Правно обслужване” в Дирекция 

„Администрация”.  Както  казах  и  при  предходната  длъжност, 

структурата  на  длъжностната  характеристика  е  същата.  Виждате: 

основна цел на длъжността, област на дейност, преките задължения, 

които достатъчно подробно са изброени. И, разбира се, последната 

точка – че може да се изпълняват и други дейности, възложени на 

съответния служител, по какъв начин се възлага, планира и отчита 

неговата работа, вземането на решения, нивата на взаимодействие с 

вътрешни  и  външни  институции,  изискванията  за  заемане  на 

длъжността, необходимите документи.

Ще ви помоля да се запознаете със съдържанието и ако имате 

някакви предложения, да ги направите.

Колеги, ако сте се запознали с длъжностната характеристика 

за  длъжността  юрисконсулт,  тъй  като  предложение за  нейното 

изменение  не  чух,  и  обявата  за  конкурса за  заемане  на  тази 

длъжност за три щатни бройки, госпожо председателстваща, ви моля 

да ги подложите на гласуване.

Колеги, във всички обяви за трите длъжности ви предлагам да 

направим това допълнени, което направихме за експерт ИКТ, да се 

публикуват  освен  на  нашата  страница  и  в  два  централни 

ежедневника.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение за тази позиция, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 10 (Мария Бойкинова,  

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова, Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  
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Росица  Матева,  Александър  Андреев);  против  –  1  (Румен 

Цачев).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  следващата  длъжност  е 

финансов  контрольор.  Моля  да  погледнете  длъжностната 

характеристика.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля  да  погледнете  и 

обявата, колеги. Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  по  отношение  на  тази 

длъжностна характеристика аз ви предлагам в основната цел на 

длъжността  и  по-нататък  в  аналогичните  текстове  вместо 

„осигуряване  на  предварителен  контрол по смисъла на  Закона 

за  финансово  управление  и  контрол  в  публичния  сектор”  да 

бъде  осигуряване  на  финансов  контрол  по  смисъла  на  този 

закон”. За да включва по-изчерпателно финансовата контролна 

дейност.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  доколкото 

разбрах,  това  е  единственото  допълнение,  което  е  важно  за 

всички.

Който е съгласен с така направеното предложение за тази 

позиция, моля да гласува.

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев);  

против – 1 (Емануил Христов). 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  след  като  приехме 

съдържанието  на  длъжностните  характеристики  и  обявите, 

всъщност  те  бяха  подготвени  от  работна  група,  но  мисля,  че 

трябва  да  определим  колеги,  които  да  бъдат  включени  в 

комисията по провеждане на конкурсите. Ако правилно съм си 

записала в предходни заседания, колегите, които се заявиха, че 
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желаят  да  участват  в  комисията,  ви  предлагам  в  състава  на 

комисията  да  са  колегите  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева, 

Владимир  Пенев,  Красимира  Манолова  –  директорът  на 

дирекция  „Администрация”,  и  един  външен  експерт,  който 

може  би  ще  бъде  различен  по  отношение  на  конкурса  за 

финансов  контрольор  и  по  отношение  на  експерт  ИКТ.  Но  в 

момента  име  на  външен  експерт  не  бих  могла  да  посоча,  тъй 

като ние трябва да получим предложение от Министерството на 

финансите  и  от  други  две  ведомства,  както  и  двама  резервни 

членове – колегата Баханов и ако не възразявате и аз, в случай 

на отсъствие на някой от колегите, които евентуално биха били 

в състава на комисията.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз 

съм  говорила  с  колегата  Пенев,  когато  съм  тук  и  не  съм  в 

отпуск, аз ще бъде вместо него, ако не възразявате. Предлагам 

също господин Чаушев да бъде в комисията.

Уважаеми  колеги,  чухте  предложенията  за  комисията  по 

провеждане  на  конкурсите.  Който  е  съгласен  с  така 

предложените  лица  и  с  направените  допълнения,  моля  да 

гласува.

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Таня  

Цанева.)

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Предлагам  ви  да  гласуваме 

писмо  до  Министерството  на  финансите  със  следния  текст. 

Адресирано  е  до  главния  секретар  на  Министерството  на 

финансите:
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„Във  връзка  със  стартиране  на  конкурсна  процедура  за 

заемане на длъжност финансов контрольор в администрация на 

Централната избирателна комисия молим за вашето съдействие 

за  определяне  на  експерт  от  Министерството  на  финансите  за 

участие в конкурсната комисия.”

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

съгласни ли сте такива писма до съответните ведомства в този 

смисъл да бъдат гласувани?

Който е съгласен с такъв тип писма за всички ведомства, 

от които ни трябва независим експерт, просто да ни предложат

експерти, моля да гласува.

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Таня  

Цанева.)

Точка  2.  Доклад  по  указ  на  Президента  на  Република 

България.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

докладвам  ви  за  сведение  препис  от  указ,  изпратен  ни  от 

администрацията на Президента с изх. № 20-00-29(3) от 8 юли 

2016 г.  и  с  входящ номер в Централната  избирателна комисия 

вх.  № МИ-01-24 от 8 юли 2016 г.  Указът е  № 238,  с  който на 

основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България 

във връзка с чл. 466, ал. 2 от Изборния кодекс Президентът на 

Републиката  постановява  насрочване  на  нов  избор  за  кмет  на 

кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, на 

2 октомври 2016 г.

И  още  една  информация.  В  моята  папка  във  вътрешната 

мрежа  е  качено  едно  искане  от  екипа  на  Сметната  палата,  с 
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което  писмо  на  основание  чл.  39,  ал.  1,  т.  5  от  Закона  за 

Сметната палата и във връзка с извършване на одит на годишен 

финансов отчет на Централната избирателна комисия за 2015 г. 

в  съответния  срок  се  изискват  съответните  информации.  Ние 

сме  се  опитали  да  го  приведем  в  комуникация  с  последните 

събития, свързани със счетоводния ни отдел. Благодаря.

Кметът на община Смолян Николай Мелемов ни кани на 

Събора на народното творчество, който е един от най-големите 

национални събори, на Рожен. Писмото е постъпило на 8 юли, 

затова ви го докладвам сега, то дойде при мен вчера. 

Считам,  че  това е  голям национален събор  на народното 

творчество в Република България.  Той ще се проведе от 15 до 

17 юли на Роженските поляни и да помислим до края на деня, 

ако има желаещи, да организираме с канцеларията на кмета на 

Смолян едно сериозно присъствие от Централната избирателна 

комисия. Считам го за национална кауза. Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов по трета точка от дневния 

ред.

Точка 3. Доклад по решение на ОИК – Дупница.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, за трети път поставям на 

вашето внимание решението от 21 юни 2016 г.  на Общинската 

избирателна комисия – Дупница. Решението им е под № 339, с 

което Общинската избирателна комисия – Дупница, решава да 

уведоми  Централната  избирателна  комисия  да  направи 

предложение  до  Президента  на  Република  България  за 

насрочване  на  нов  избор  за  кмет  на  кметство  с.  Блатино, 

община Дупница, област Кюстендил.

Също така ни уведомяват, че с решение от 20 май 2016 г.,  

постановено  по  административно  дело  №  121/2016  г.  на 
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Административен  съд  –  Кюстендил,  Общинската  избирателна 

комисия  е  осъдена  да  заплати  на  Ботьо  Дончев  деловодни 

разноски  в  размер  на  900  лева,  от  които  800  лева  адвокатски 

хонорар и  100 лева  разноски за  вещо лице,  както  и  сумата  от 

45,25  лв.  възнаграждение  на  Административен  съд  – 

Кюстендил, за възнаграждение за вещо лице.

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  това  писмо,  което  пак 

искам  да  ви  кажа,  че  решението  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Дупница,  е  на  основание  чл.  87,  ал.  1,  т.  30  от 

Изборния кодекс, чл. 462, ал. 1, чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс 

и Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. на ЦИК. Касае се 

за  решение  на  Административен  съд  –  Кюстендил,  с  което  е 

обявен за недействителен изборът на Димитър Пантев Дудин от 

с.  Блатино,  издигнат  от  инициативен  комитет  за  кмет  на 

кметство с. Блатино.

Както  знаете,  изпратихме  писмо  до  Главна  дирекция 

„Гражданска  регистрация  и  административно  обслужване” 

относно  това  какъв  е  броят  на  жителите  на  населението  на  с. 

Блатино, община Дупница, област Кюстендил към 30 юни 2016 

г. и отговорът с вх. № МИ-04-03-15 от 7 юли 2016 г., подписан 

от главния директор Иван Гетов, е че към 30 юни 2016 г. броят 

на населението на с. Блатино е 133 лица.

Уважаеми  колеги,  тъй  като  на  предходното  заседание 

имаше  различни  мнения,  изказани  от  членове  на  Централната 

избирателна комисия относно това дали трябва да се провежда 

нов  избор  за  кмет  на  кметство  с.  Блатино  и  в  тази  връзка  да 

предложим  на  Президента  на  Република  България  да  насрочи 

такъв или не с оглед на последните промени в Изборния кодекс, 

решихме, че това трябва да се реши на днешното заседание.
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Така  че,  уважаема  госпожо  председателстваща,  ще  ви 

моля  да  се  даде  думата  за  мнения  и  становища  на  колеги  от 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,  колеги за 

мнения и становища.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Моето  предложение  е,  след  като  и 

колегите,  и аз  се запознахме изцяло както с  предложението за 

насрочване  на  нов  избор,  направено  ни  от  Общинската 

избирателна комисия – Дупница, така и с последните изменения 

на Изборния кодекс,  обнародвани в „Държавен вестник” № 39 

от  26  май  2016  г.  и  имайки  предвид  разпоредбите  на  §  153, 

който аз считам, че трябва да се разглежда във връзка с § 152 от 

промените  в  Закона  за  допълнение  и  изменение  на  Изборния 

кодекс  от  посочената  преди  малко  от  мен  дата  и  имайки 

предвид разпоредбата на § 144 предлагам да не се провежда нов 

избор за кмет на кметство с. Блатино.

В тази връзка Централната избирателна комисия да не се 

съобрази  с  решението  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Дупница, с което ни предлагат да предложим на Президента на 

Република  България  насрочване  на  нов  избор  за  кмет  на 

кметство  Блатино  и  да  не  предлагаме  на  Президента 

насрочването  на  такъв  нов  избор.  Това  е  моето  мнение. 

Благодаря ви.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нека  се  качат 

документите във вътрешната мрежа за запознаване.

Заповядайте,  госпожо  Грозева,  да  докладвате  по 

следващата точка и ще се върнем веднага след качването им.

Точка 4.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  състава 

на ОИК – Видин.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  госпожо 

председателстваща.  Колеги,  в  моята  папка  във  вътрешната 

мрежа има проект за решение относно попълване на състава на 

Общинската избирателна комисия – Видин.

С  вх.  №  МИ-10-57  от  8  юли  2016  г.  е  пристигнало 

предложение  от  Владимир  Тошев,  областен  координатор  н 

политическа партия ГЕРБ за  област Видин,  който ни предлага 

на  мястото,  освободено  с  Решение  № 3266-МИ/НР от  14  юни 

2016  г.  от  Валентина  Илиева  Петрова,  освободена  по  лични 

причини, да бъде назначен Иво Методиев Вергилов.

Към предложението е приложено удостоверение № 65132 

от  26  март  2015  г.,  издадено  от  Национален  център  за 

информация  и  документация,  както  и  декларация  приложение 

към наше Решение № 3255-МИ/НР от 7 юни 2016 г., подписано 

от Иво Вергилов по чл. 75 и чл. 65, ал. 1, и чл. 66 от Изборния 

кодекс.

Предлагам ви, колеги, да назначим на освободеното място 

от Валентина Илиева Петрова лицето Иво Методиев Вергилов.

За информация, удостоверението, което ни е представено, 

е  за  завършено  частно  право  в  Крайова,  Румъния. 

Удостоверението  е  с  уникален номер.  Отдолу  има добавка,  че 

важи  за  територията  на  България  и  че  не  дава  достъп  до 

професии,  упражняването  на  които  се  изискват  специални 

изисквания. Считам, че член на ОИК не се изискват специални 

изисквания  и  можем  да  гласуваме  назначаването  на  Иво 

Методиев Вергилов.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е  съгласен  с  предложението  на  госпожа  Грозева,  моля  да 

гласува.

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  
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Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  

Андреев, Таня Цанева.)

Уважаема госпожо Грозева, номерът на решението е 3291-

МИ/НР.

Уважаеми  колеги,  качени  са  материалите  по  трета  точка 

от  дневния  ред.  Моля  да  ги  погледнете  и  ако  има  питания, 

въпроси, да бъдат изяснени.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли само един въпрос във 

връзка с качените материали? Решението на Административния 

съд не е обжалвано пред Върховния административен съд?

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Във  връзка  с  въпроса  на  колегата 

Андреев ви отговарям, че това, което ни е изпратено и заверено 

с подпис и печат, пише, че решението е влязло в сила на 15 юни 

2016  г.  –  на  последната  страница  на  решението  на 

Административен  съд  –  Кюстендил.  Тоест  имайки  предвид 

датата  на  издаването  му,  а  именно  20  май  2016  г.,  се 

предполага, че не е обжалвано, след като е влязло в сила на 15 

юни 2016 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други питания има ли? 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  останах  с  впечатление,  че 

няма  да  правим предложение  до  Президента  за  насрочване  на 

нов  избор.  Това,  което  беше  казано,  че  Общинската 

избирателна  комисия  прави  предложение  до  ЦИК  да  бъде 

насрочен  избор.  Общинската  избирателна  комисия  уведомява 

Централната  избирателна  комисия  за  обстоятелствата,  които 

налагат да се вземе решение да се направи предложение или да 

не  се  направи  предложение  до  Президента,  но  независимо  от 

това с наше изрично решение по мое мнение.
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И другото, тъй като беше споменато, че и във връзка с § 

153  от  Изборния  кодекс,  мисля,  че  §  153  не  е  едно  от 

основанията  във  връзка  с  въпроса,  който  обсъждаме,  няма 

място.  По-скоро  става  дума  за  §  144  от  Изборния  кодекс  във 

връзка  с  чл.  465,  във  връзка  с  чл.  16  от  Закона  за 

административно-териториалното  устройство  на  Република 

България.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  миналия  път  подкрепях 

предложения  проект  от  колегата  Баханов,  сега  смятам 

обратното  на  това,  което  той  ни  предлага,  а  именно  че  би 

следвало  да  вземем  решение  и  да  направим  предложение  до 

Президента  на Републиката за  насрочване на нов избор в това 

кметство. И както казах и тогава, сега продължавам да смятам, 

че  при  нови  избори,  когато  е  обявен  проведеният  в  2015  г. 

избор за недействителен, би следвало да се прилагат правилата, 

които са действали към момента на насрочване на тези избори, 

а  не  да  се  прилага  новата  норма,  която  действа  от  26  май 

занапред.

Считам,  че  е  различна  хипотезата  при  нови  и  частични 

избори.  При  частични  избори,  когато  се  прекратят 

пълномощията на кмета по някаква причина по предвидените в 

закона след влизане в сила на изменението на нормата,  тогава 

ще се прилага изискването на новата норма, а именно 400 души 

избиратели или съответно каквото е предложението в момента 

за  изменение  –  360.  При новия  избор,  когато  той  е  обявен  за 

недействителен,  към датата  на  насрочването  му изискването  е 

било  100  души  население.  И  както  казах  и  миналия  път,  ако 

беше спазена процедурата,  там щеше да има избран кмет и до 

2019 г.  това населено място щеше да се ръководи от избрания 
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кмет  от  населението.  Сега  при  положение  поради  причини, 

които очевидно са разписани в мотивите на съда,  има толкова 

тежки  нарушения  на  процедурата  по  избора,  че  изборът  е 

обявен  за  недействителен,  би  следвало  отново  да  бъдат 

насрочени  избори  и  отново  да  се  проведат  избори  за  кмет  на 

кметство,  като  изискването  следва  да  е  100  души  население, 

каквото  е  било  изискването  на  закона  към  момента  на 

провеждането на изборите през 2015 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Една реплика и към колегата Цачев, 

и  към  колегата  Матева.  Не  случайно  цитирах  и  считам,  че 

мотив  за  моето  предложение  да  не  се  прави  предложение  до 

Президента е наистина § 153, но разглеждан във връзка с § 152. 

И тук според мен е разковничето на този спор, тъй като в § 152 

изрично  е  отбелязано  в  Закона  за  административно-

териториалното устройство на Република България, че числото 

100 се заменя с 400. Считам, че тази разпоредба влиза в сила с 

влизането  в  сила  на  Закона  за  изменение  и  допълнение  на 

Изборния  кодекс.  И  след  това  вече  §  153  казва,  че  избори  за 

кметове  на  кметства  се  произвеждат  само  в  тези  населени 

места,  в  които  към  датата  на  обнародване  на  указа  на 

Президента за насрочване на избори отговарят на изискванията 

на  чл.  16,  т.  1  от  Закона  за  административно-териториалното 

устройство на Република България. Тоест трябва да считаме, че 

трябва да имаме 400 жители, за да се направи нов избор.

Не  съм  съгласен  с  изразеното  становище  от  колегата 

Матева,  тъй  като,  видите  ли,  след  като  към  онази  дата  са 

отговаряли  на  условията,  към  2019  г.  е  щяло  да  има  избран 

кмет,  ако  не  са  били  налице  други  обстоятелства,  тоест 

обявяване за недействителен изборът за кмет на с. Блатино, тъй 

като нали всяко ново изменение и допълнение на закона е с цел 
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да поправи грешки на предходния закон. То затова и се правят. 

И това е идеята на нов закон. Благодаря ви.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  дупликата  ми се 

изразява  в  следното.  Смятам,  че  нямаме  спор,  че  чл.  152, 

нормата,  която  предвижда  400  души  избиратели  вместо  100, 

действа  от датата  на влизане в сила на изменението на закона 

занапред.  Затова  казах,  ако  в  случая  сме  изправени  пред 

частичен избор, когато са прекратени пълномощия на кмет след 

влизане  в  сила на  това  изменение на  закона,  безспорно ще се 

прилага тази норма. В конкретния случай за с. Блатино се касае 

за  нов  избор,  с  който  на  практика  трябва  да  бъде  повторен 

порочно проведеният избор през 2015 г. поради тежките пороци 

на процедурата, поради което е обявен за недействителен.

Мисля, че нямаме съмнения, а ако има такива, моля да ги 

кажете,  че  нормата  няма  обратно  действие.  И  миналия  път 

говорихме за това доста дълго. Аз считам, че § 153, който касае 

насрочването на нови общи избори – думичката „общи”, която 

пропусна  колегата  Баханов,  касае  новите  общи  избори,  които 

ще бъдат насрочени през 2019 г. Миналия път казах същото.

Така че поддържам предложението си да вземем решение 

да изпратим на Президента предложение за насрочване на нов 

избор.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Христов. 

След това госпожа Ганчева.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  не  знам  откъде 

колежката  чете,  че  трябва  да  се  повторят  изборите.  Думата 

повтаряне на избори аз не съм видял никъде в Изборния кодекс 

– нито в стария, нито в новия, може би в някакъв бъдещ кодекс 

да се появи. Това е едното.
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Второто  нещо,  което  е,  §  153  си  е  много  добър,  но  той 

касае  общите  избори,  които  оттук  нататък  ще  се  провеждат. 

Оттук нататък, а не изборите,  които са произведени преди две 

години или преди една година. така че не може да става и дума 

за различни неща.

Другото  нещо,  което  искам да  кажа,  ако  приемем тезата 

на госпожа Матева  за  повторение на изборите,  то би трябвало 

да ги повторим в пълния вид. Тоест трябва да бъдат със същите 

списъци,  да  се  гледа  дали  хората  отговарят  на  съответното 

изискване към шест месеца към датата на указа на Президента 

за общите избори. Така че ще има хора, които са навършили 18 

години,  ама  няма  да  имат  право  да  гласуват.  И  ако  ще  го 

повтаряме,  трябва  да  бъде  със  същите  лица,  които  са  били 

кандидатирани. Иначе не е повторение. Това е едното, което е.

Освен това думата нов избор не означава общ избор, това 

са два съвсем различни избори.  И заради това смятам, че не е 

редно  да  се  говори за  повторение на  някакъв  избор,  това  е  за 

произвеждане  на  нов  избор.  Общите  избори  като  са  се 

произвели, да се произвели както трябва,  а това е нов избор и 

то само на една част от общите избори, защото общите избори 

обхващат  и  кмет  на  кметство,  и  кмет  на  община,  и  общински 

съветници.  Ако  ще  ги  повтаряме,  би  трябвало  в  цялост  да  ги 

повтаряме.

Аз затова смятам, че не е редно да се прави предложение 

до Президента,  защото вече е влязла в сила разпоредбата  на § 

152, където са изискванията за 400 жители и всякакъв нов избор 

–  дали частичен  и  т.н.,  няма  защо да  ги  делим,  това  си е  вид 

избор,  трябва  да  отговаря  на  тези  изисквания.  Тъй  като  не 

отговаря съгласно писмото, което сме получили от ГД „ГРАО”, 

аз смятам, че не трябва да правим предложение до Президента, 

но не знам, вие като юристи ще кажете, дали не трябва все пак 
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да излезем с решение на Централната избирателна комисия по 

този  въпрос,  че  няма  да  се  произвеждат  избори,  за  да  има 

официален документ, който евентуално да бъде обжалван.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за реплика, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Имам  реплика  по  отношение 

изказването  на  колегата  Христов.  Очевидно  двамата  нямаме 

спор  по  прилагането  на  §  153.  Думите  общи  избори  съм 

употребила само във връзка с това, че когато колегата Баханов 

цитира нормата на § 153, пропусна думичката „общи”. Иначе по 

въпроса как се прилага очевидно нямаме спор.

Употребих израза повторение не защото изрично го пише 

в Изборния кодекс и смятам, че в крайна сметка при тълкуване 

на нормите на Изборния кодекс, както и на всеки друг закон, не 

бива  стриктно  да  се  придържаме  към  изразните  средства  и 

думичките,  записани  в  закона,  защото  в  противен  случай 

нямаше  да  има  нужда  изобщо  да  ни  има  нас  като  комисии  – 

всеки  щеше  да  си  чете  закона,  да  се  придържа  стриктно  към 

него и нямаше да има нужда някой да го прилага.

Във  тази  връзка  считам,  че  това  че  съм  казала,  че  на 

практика изборът ще се повтори, не означава, че наистина имам 

предвид повторение във вида, в който описа колегата Христов. 

И  смятам,  че  всички  останали  колеги  го  разбраха,  може  би 

защото са юристи.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Ганчева, 

заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  аз приемам аргументите 

на  всички  колеги,  които  се  изказаха  преди  мен  в  подкрепа 

предложението  на  колегата  докладчик.  За  да  не  губя  време, 

само в допълнение ще кажа, че вече по този въпрос считам, че 

Централната  избирателна  комисия  има  официално  становище, 
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което е изразила в Решение № 3272 от 2016 г. в мотивната част, 

което  решение,  колеги,  сме  гласували  на  28-ми  единодушно 

единадесет  човека,  включително  и  колеги,  които  изразяват 

обратна позиция към настоящия момент.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре,  колеги,  ясни са 

двете  становища.  Ще  гласуваме  по  реда  на  направените 

предложения отзад напред.

Който поддържа становището на госпожа Матева, моля да 

гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  3 (Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Таня  Цанева);  против:  10  (Мария  

Бойкинова,  Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  

Мусорлиева, Севинч Солакова, Румен Цачев, Емануил Христов,  

Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова).

Който  подкрепя  предложението  на  докладчика  Георги 

Баханов, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 10 (Мария Бойкинова,  

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова); против – 3 (Росица Матева,  

Александър Андреев, Таня Цанева.)

Госпожо Грозева, заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз считам, че не се нуждаем 

от  решение,  но  във  всички  случаи  трябва  да  уведомим 

Общинската  избирателна  комисия  за  нашето  протоколно 

решение, за да знае тя и да не очаква насрочване на избор.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уточнявам.  С 

гласуването си подкрепихме изцяло предложеното от  колегата 

Баханов. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  мисля,  че  не  трябва  да  имаме 

колебание  по  въпроса,  че  трябва  да  имаме  решение,  което 
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евентуално да подлежи на обжалване. Трябва да имаме решение 

за това предлагаме или не предлагаме, налице са изискванията, 

не са налице.  Казваме защо са налице или казваме защо не са 

налице и вземаме решение да направим предложение или да не 

направим  предложение.  Тук  става  дума  за  произвеждане  на 

избор.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  подкрепям 

напълно  изразеното  становище  от  колегата  Грозева,  тъй  като 

съгласно  Изборния  кодекс  решението  на  Общинската 

избирателна  комисия,  както  каза  и  колегата  Цачев,  е  да 

осведоми  Централната  избирателна  комисия  да  направи 

предложение.  Ние  какво  ще  правим  сега  –  отказ  на 

уведомлението  ли?  А  ако  може  колегата  Цачев  да  ни  каже 

решението точно в какво ще се изразява – относно уведомление 

от  Общинската  избирателна  комисия  отказваме  ли?  Как  ще 

бъде формулирано това наше решение. На мен ми е интересно 

как  да  го  формулираме  това  наше  решение  –  отказва  да 

предложи или не предлага и т.н.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, още мнения по 

въпроса?  Подлагам  на  гласуване  предложеното  от  господин 

Румен  Цачев,  а  именно  Централната  избирателна  комисия  да 

излезе с решение и ако се приеме, този, който го предлага,  ще 

трябва да се заеме с написването му.

 ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз обаче предлагам да уточним 

диспозитива  на  това  решение.  Щом  има  такова  предложение, 

диспозитива да чуем.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колега  Цачев,  ако 

искате  малко  време,  за  да  предложите  диспозитив,  за  да 

гласуваме дали да има такова решение.

21



Подлагам на гласуване предложението на господин Цачев, 

а  той  после  ще  предложи  диспозитив.  Който  е  съгласен  с 

предложеното от господин Цачев, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  4 (Румен  Цачев,  

Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев);  

против  -  9 (Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева,  Георги  

Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Таня Цанева.)

Благодаря. Госпожо Грозева, заповядайте по пета точка от 

дневния ред – искания за отваряне на запечатани помещения.

Точка 5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо 

председателстваща. Колеги, в моя папка с днешна дата е качен 

проект  на  решение  по  искане  за  отваряне  на  запечатано 

помещение. С вх. № МИ-14-144 от 7 юли 2016 г. е пристигнало 

писмо  с  искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение, 

подписано  от  кмета  на  община  Борово  господин  Валентин 

Панайотов.  В  помещението  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници 

през  2011  г.  Искането  е  във  връзка  с  архивиране  на 

документите  и  предаването  им  „Държавен  архив”,  поделение 

Русе.  Помещението  се  намира  в  сградата  на  Общинска 

администрация  в  гр.  Борово,  ул.  „Никола  Вапцаров”  №  1а, 

трети етаж.

Колеги,  предлагам  ви  да  разрешим  отварянето  на 

запечатаното  помещение  в  сградата  на  Общинска 

администрация  –  Борово,  ул.  „Никола  Вапцаров”  №  1а,  ет. 

Трети, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведените  избори  за  общински  съветници  и  кметове,  за 

президент  и  вицепрезидент  на  23  и  30  октомври във  връзка  с 
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извършване  на  експертиза  и  предаване  на  подлежащите  на 

архивиране  книжа  от  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове през 2011 г. на отдел „Държавен архив” – Русе.

Достъпът  до  запечатаното  помещение  да  се  осъществи 

при спазване на т.  30 от наше Решение № 2662-МИ-/НР от 18 

октомври  2015  г.  Книжата  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  да  се  съхраняват  в  помещението  до 

произвеждане  на  следващите  избори  за  президент  и 

вицепрезидент.

Копие  от  заповедта  на  кмета  за  определяне  на 

длъжностните  лица  от  Общинската  администрация  и 

съставеният  протокол  да  се  изпратят  на  ЦИК  също  съгласно 

наше решение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е съгласен с предложението на докладчика, моля да гласува.

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

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  Таня  

Цанева.)

Уважаема  госпожо  Грозева,  номерът  на  решението  ви  е 

3292.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа има  два  проекта  на  решение за  отваряне  на  запечатано 

помещение.  Едното  е  за  община  Горна  Оряховица,  област 

Велико Търново, по постъпило искане с вх. № МИ-14-151 от 11 

юли  2016  г.  от  кмета  на  община  Горна  Оряховица  за 

разрешаване  достъп  до  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа и  материали  от  местните  избори в  2011  г.  и 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  23  и  30  октомври 
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2011 г.  във връзка с извършване на експертиза и предаване на 

книжата и материалите от местните избори на отдел „Държавен 

архив” – Велико Търново.

Предлагам да разрешим отварянето на помещението, като 

съответно  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  да  останат  на  съхранение  в  това 

помещение  до  произвеждане  на  следващите  избори  за 

президент  и  вицепрезидент,  а  по  отношение  на  книжата  и 

материалите  от  местните  избори  2011  г.  да  се  извърши 

експертиза  относно  ценността  на  документите,  след  което 

кметът  на  общината  да  изпрати  информация  в  Централната 

избирателна  комисия,  съдържаща  реда,  основанието  и 

извършената  работа  на  експертната  комисия,  както  и  за 

унищожаване на книжата, които подлежат на унищожаване.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е съгласен с предложеното от колегата Цачев, моля да гласува.

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

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Таня Цанева.)

Уважаеми колега Цачев, номерът на решението ви е 3293-

ПВР/МИ.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, постъпило е искане от кмета на 

община  Правец,  с  което  кметът  на  община  Правец,  Софийска 

област,  иска  разрешаване  на  достъп  до помещение,  в  което се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  местните  избори 

2011  г.  и  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  23  и  30 

октомври  2011  г.  Целта  на  отваряне  на  помещението  е  за 

извършване експертиза при спазване на изискванията на Закона 

за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови 

актове  и  определяне  за  постоянно  съхранение  на  книжа  и 
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материали  от  местните  избори  2011  г.  и  предаването  им  на 

„Държавен архив” на съответната дирекция.

Предлагам  да  разрешим  отваряне  на  запечатаното 

помещение в Общинска администрация – Правец. Достъпът да 

се извърши по реда на Решение № 2662 на ЦИК и се съставят 

необходимите протоколи за това по реда на т. 30 и 31 от същото 

решение,  като  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  да  останат  на  съхранение  в 

помещението  до  произвеждане  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.  Кметът на общината да изпрати в Централната 

избирателна комисия след приключване работата на комисията 

информация,  съдържаща  реда,  основанието  за  отваряне  на 

помещението,  резултата  от  експертизата  на  експертната 

комисия, както и за унищожаване на неценните и определени за 

унищожаване книжа от местните избори.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е  съгласен  с  предложеното от  господин Румен Цачев,  моля да 

гласува.

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

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Таня Цанева.)

Уважаеми колега Цачев, номерът на решението ви е 3294-

ПВР/МИ.

Заповядайте за останалите ви доклади.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги,  докладвам ви вх.  № МИ-06-571 

от  11  юли  2016  г.  от  кмета  на  община  Белене,  Плевенска 

област.  С  писмо  той  ни  информира,  че  община  Белене  е 

извършила  експертиза  и  е  предала  в  отдел  „Държавен  архив” 

определените  за  постоянно  съхранение  книжа  от  местните 

избори 2011 г.,  както и от  частични избори,  произведени през 
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2013  г.  в  общината.  Посочил  е,  че  помещението,  в  което  се 

съхранявани  книжата,  е  отворено,  разпечатано,  съставени  са 

протоколи  при  отварянето  му,  извършена  е  експертиза  на 

книжата  от  местните  и  от  частичните  избори,  за  което  ни 

представя  и  протоколи  на  комисията  за  отваряне  и  лицата, 

които са присъствали, в какво състояние са намерени книжата, 

представена  е  разписка  за  предаване  на  отдел  „Държавен 

архив”  –  Плевен,  за  приемане  и  постоянно  съхранение  на 

определените книжа. С това той е изпълнил своето задължение 

по  предаване  на  отдел  „Държавен  архив”  на  определените  за 

това книжа от местните избори 2011 г. и след това.

Докладвам го за сведение.

Докладвам  ви  също вх.  № МИ-06-573  от  11  юли 2016  г. 

писмо от кмета на община Брусарци, с което той ни уведомява 

във връзка с нашето писмо, което изпратихме до кметовете на 

общини на 29 юни 2016 г., че постоянно действащата експертна 

комисия  в  Общинска  администрация  –  Брусарци  е  извършила 

експертиза относно ценността на изборните книжа от местните 

избори 2011 г. по реда на Закона за националния архивен фонд. 

В изпълнение на това той ни представя също така  и писмо от 

Държавна  агенция  „Архиви”  –  Монтана,  с  което  те  са  приели 

акта  за  унищожаване  от  експертната  комисия  на  неценните  и 

определени  за  унищожаване  с  изтекъл  срок  книжа.  Изпратени 

са  ни  също  така  освен  актът  за  унищожаване,  така  и  опис  на 

ценните  документи,  които  подлежат  на  постоянно  запазване, 

описани  в  този  опис  на  експертната  комисия  към  община 

Брусарци.

За сведение го докладвам.

Колеги,  докладвам  ви  също  така  вх.  №  МИ-06-538  от  7 

юли 2016 г. писмо от кмета на община Грамада, с което той ни 

уведомява,  че  в  изпълнение  на  решение  на  Централната 
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избирателна  комисия е  издал  заповед  за  достъп  до запечатано 

помещение  в  сградата  на  общината,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от местните избори 2011 г. с цел 

извършване на експертиза от постоянно действаща комисия към 

общината  и  предаване  на  определените  за  постоянно 

съхранение  книжа  на  съответния  отдел  „Държавен  архив”, 

както и за унищожаването на неценните книжа. Представена е 

заповед  за  определяне  състава  на  комисията,  представен  е 

протокол  за  отваряне  на  помещението  преди  извършване  на 

експертизата,  в който е описано в какво състояние се намират 

книжата от местните избори 2011 г. Представен е и протокол за 

приемане  и  предаване  на  определените  за  постоянно 

съхранение  книжа  от  местните  избори,  както  и  акт  за 

унищожаване  на  неценни  документи  с  изтекъл  срок  на 

съхранение.

За сведение ви го докладвам.

Докладвам  ви  вх.  №  МИ-06-539  от  кмета  на  община 

Николаево,  област  Стара  Загора.  Със  свое  писмо  кметът  ни 

уведомява относно предадени книжа от местните избори 2011 г. 

в  община Николаево на отдел „Държавен архив” за  постоянно 

съхранение.  Приложен  е  и  приемно-предавателен  протокол  от 

27  април  2016  г.  с  описани книжа за  постоянно съхранение  и 

предадени на „Държавен архив”, както и акт за унищожаване на 

неценни  документи  с  изтекъл  срок  на  съхранение,  с  което  е 

спазил  изискванията  във  връзка  със  съхранението  на  книжата 

от местните избори.

Докладвам ви вх. № МИ-06-536 от 7 юли 2016 г. писмо от 

кмета на община Мизия, област Враца, с което ни уведомява, че 

е  съставен  констативен  протокол  и  протокол  на  експертната 

комисия, както и акт за унищожаване на неценни документи с 

изтекъл  срок  на  съхранение.  Към  писмото  прилага  заповед  за 
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определяне на експертна комисия за отваряне на помещението 

за  извършване  на  експертиза  на  книжата  от  местните  избори 

2011 г.,  протокол и заповед относно отваряне на помещението 

от  експертната  комисия,  констативен  протокол,  в  който  са 

описани действията  на  комисията  и  състоянието  на  книжата  в 

помещението,  протокол  на  експертната  комисия  относно 

определените  за  постоянно  съхранение  книжа,  като  в  него  са 

посочени  броят  на  книжата,  броят  на  архивните  единици. 

Представен е и акт за унищожаване на неценните документи с 

изтекъл  срок  на  съхранение,  в  който  са  посочени  книжата, 

които  се  унищожават  и  не  подлежат  на  съхранение.  Предвид 

което  са  изпълнени  изискванията  по  отношение  на 

съхранението  и  унищожаване  на  книжата  от  местните  избори 

2011 г.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  ви  благодаря, 

колега Цачев, наистина доста голям обем ви беше разпределен.

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Камелия 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с 

моите инициали във вътрешната мрежа е проектът на решение 

във връзка с искане за отваряне на запечатано помещение.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-150 от 11 юли 2016 г. в 

ЦИК от кмета на община Иваново, област Русе, за разрешаване 

на  достъп  до  запечатано  помещение,  което  се  намира  в 

административната  сграда  на  община  Иваново,  в  което  се 

съхраняват  книжата  и  материалите  от  произведените  местни 

избори  и  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  23  и  30 

октомври 2011 г.  и от произведените частични избори за кмет 

до  25  октомври  2015  г.  и  предаване  на  изборните  книжа  от 

местните избори на отдел „Държавен архив” – Русе.
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Колеги,  аз  ви предлагам да приемем решение, с което да 

разрешим  отваряне  на  запечатаното  помещение,  което  ви 

посочих  преди  малко.  Моля  ви  да  се  запознаете  с  проекта  на 

решение,  който  е  със  стандартно  съдържание  както  в  други 

подобни  случаи,  с  изключение  на  това,  че  след  предаване  на 

книжата  от  произведените  през  2011  г.  местни  избори  и 

частичните  избори до 25 октомври 2015 г.  в  отдел „Държавен 

архив”  и  унищожаване  на  останалите  книжа  и  материали, 

кметът  да  изпрати  на  ЦИК  информация,  съдържаща 

основанието и реда за отваряне. Просто съм допълнила, че тук 

става  въпрос  и  за  всички  частични  избори,  произведени  в 

периода 2011 - 2015 г.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е съгласен с направения доклад, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  

Александър Андреев, Таня Цанева.)

Уважаеми  колега  Нейкова,  номерът  на  решението  ви  е 

3295. 

Госпожо Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-14-143 от 7 юли 2016 г.,  което е от за кмета на община 

Девня  и  представлява  искане  за  отваряне  на  запечатано 

помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали от  произведените  избори за  общински съветници  и 

кметове през 2011 г., октомври месец, но в същото помещение, 

видно  от  писмото,  има  и  книжа  и  материали  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  от  2011  г.,  като  изрично  сочат  от 

община  Девня,  че  последните  ще  се  съхраняват  в  същото 

помещение  до  произвеждане  на  следващите  избори  за 
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президент и вицепрезидент, а искането е отправено към нас във 

връзка  с  предаването  на  изборните  книжа  от  проведените 

местни избори през 2011 г. на „Държавен архив”.

Подготвила  съм  проект  на  решение,  който  е  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали,  с  което 

разрешаваме  да  се  отвори  запечатаното  помещение  със 

съответното нахождение с цел да се изготви експертиза и да се 

предадат  подлежащите  на  архивиране  книжа  от  местните 

избори на отдел „Държавен архив” – Варна. Описан е редът за 

достъп  до  запечатаното  помещение,  като  изрично  отново  е 

посочено,  че  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

през  2011  г.  избори  за  президент  и  вицепрезидент  ще  се 

съхраняват  в  помещението  до  произвеждане  на  следващите 

избори за президент и вицепрезидент.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Йорданка Ганчева,  

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия Нейкова, Александър Андреев, Таня Цанева.)

Уважаеми  колега  Ганчева,  номерът  на  решението  ви  е 

3296-ПВР/МИ.

Господин Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

ви за  сведение постъпило писмо с вх.  № МИ-06-533 от  7  юли 

2016  г.  от  община  Стрелча,  Пазарджишка  област,  с  което 

кметът на община Стрелча  ни уведомява,  че  е  предоставил  на 

отдел  „Държавен  архив”  –  Пазарджик,  определените  за 

постоянно съхранение книжа от местните избори 2011 г., като е 

съставен  съответният  протокол  № С-2117  от  26  април  2016  г. 

До  този  момент  не  са  унищожени  само  неизползваните 
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материали  и  бюлетини  от  местните  избори  и  националния 

референдум в 2015 г.

За сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  ще  ви 

докладвам две писмата. Първото е от кмета на община Кубрат 

във  връзка  с  насрочения  с  Указ  №  86  на  Президента  за  нов 

избор на кмет на кметство в Мъдрево,  но от протокола,  който 

прочетох,  виждам,  че  указът  на  Президента  няма  нищо общо, 

тъй  като  по  принцип  помещението  е  отворено,  за  да  бъдат 

прибрани в него три броя списъци, които са били изискани от 

Районно управление на МВР. Затова го докладвам за сведение.

В  изпълнение  на  чл.  31  ни  информира,  че  е  отворено 

помещението и че са прибрани тези списъци.

Също  така  сме  получили  писмо  и  от  кмета  на  община 

Дулово,  което е  във връзка  с  наше разрешение за  отваряне  на 

помещението за предаване на изборните книжа и материали от 

местните избори 2011 г. На основание т. 31 от Решение № 2662 

е  изпратил  пълна  документация  от  заповедите,  протоколите, 

инвентаризационния  опис  и  т.н.  Бих  искал  тук  да  добавя 

изключително изрядното попълване на тези документи. Явно в 

общината имат специалист, който разбира от това и просто съм 

удовлетворен  от  това,  което  видях.  Документацията  е  пълна. 

Затова докладвам за сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги,  с  вх.  № МИ-14-138 от  5  юли 

2016  г.  сме  получили  писмо  от  кмета  на  община  Димово  за 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 
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кметове  и  общински  съветници  и  президент  и  вицепрезидент 

през 2011 г. за предаване в „Държавен архив”.

Във вътрешната мрежа в моята папка има три проекта.  В 

случая аз  предлагам да  разрешим по стандартния  текст,  както 

пишем този тип решения, предлагам да разрешим отварянето на 

запечатаното  помещение  и  книжата  да  се  предадат  на 

„Държавен архив” при спазване на т. 30 и 31 от наше Решение 

№  2662  и  съответно  за  извършените  действия  кметът  да  ни 

уведоми.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е съгласен с предложеното, моля да гласува.

Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Мария Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Росица  

Матева, Александър Андреев, Таня Цанева.)

Уважаеми  колега  Чаушев,  номерът  на  решението  ви  е 

3297-ПВР/МИ.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  с  вх.  № МИ-14-137  от  5  юли  2016  г. 

сме получили писмо с искане от  кмета  на  община Сърница за 

разрешаване  достъп  до  запечатано  помещение  в  сградата  на 

Общинската  администрация  за  предаване  в  „Държавен  архив” 

книжата и материалите от произведените на 15 и 22 март 2015 

г.  избори.  Предлагам  да  разрешим  отварянето  на  съответното 

помещение  в  Общинската  администрация,  в  което  се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали,  за  тяхното 

архивиране и  предаване  на „Държавен архив”.  Достъпът  да  се 

извърши по реда  на  т.  30  и  31  от  наше Решение № 2662  и  за  

извършените действия да ни уведомят.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

предложения проект на решение, моля да гласува.„
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Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Мария Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Росица  

Матева, Александър Андреев, Таня Цанева.)

Уважаеми  колега  Чаушев,  номерът  на  решението  ви  е 

3298-МИ.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  С вх.  № МИ-14-139 от  5  юли 2016 г. 

сме  получили  искане  от  кмета  на  община  Кирково  за 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от изборите през 2011 

г. за общински съветници и кметове, съответно за президент и 

вицепрезидент.  В същото помещение се съхраняват  и книжа и 

материали от изборите през 2014 г. за Европейски парламент и 

частичния избор за кмет на кметство през 2016 г. Иска се да се 

предадат изборните книжа и материали в „Държавен архив” за 

изборите през 2011 г.

Предлагам,  уважаеми колеги,  да разрешим отварянето на 

запечатаното  помещение,  да  се  предадат  изборните  книжа  и 

материали в „Държавен архив” за изборите през 2011 г. по реда 

на  т.  30  и  31  от  наше  Решение  №  2662,  като  за  съответните 

действия  кметът  ни  уведоми  впоследствие  след  извършването 

им и тяхното протоколиране.

Предлагам  този  проект  за  решение,  който  е  публикуван 

във вътрешната мрежа.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е съгласен с предложеното, моля да гласува.

 Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Мария Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Росица  

Матева, Александър Андреев, Таня Цанева.)

Това е Решение № 3299. 
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Заповядайте,  госпожо Бойкинова, по следващата точка от 

дневния ред.

Точка  6.  Доклад  по  искова  молба  и  определение  на 

Административен съд – Русе.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви с 

вх.  №  МИ-08-35  от  7  юли  2016  г.  определение  на 

Административен  съд  –  Русе,  с  което  ни  задължава  в 

седемдневен  срок  от  съобщаването  да  представим  по  делото 

оригиналите,  първите екземпляри на 213 протокола на СИК от 

секция 182701 до 1827213 от изборите за общински съветници, 

произведени в община Русе. 

В моята папка съм изготвила отговор до Административен 

съд  –  Русе,  с  който  уведомявам,  че  Централната  избирателна 

комисия  може  да  им  предостави  заверени  копия  от  исканите 

протоколи  на  СИК,  а  в  случай  че  съдът  допусне  експертиза, 

вещите лица могат на място да се запознаят с оригиналите. И с 

това  писмо  искам  удължаване  на  срока  за  изпълнение  на 

дадените указания поради големия брой протоколи, тъй като го 

получих  в  заседание  на  7  юли,  а  срокът  изтича  на  14  юли. 

Считам, че е добре да поискаме удължаване на срока и до края 

на  седмицата  да  изпълним  указанията  на  съда,  като 

предоставим заверени копия.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, чухте 

предложението  за  и  писмото  и  удължаване  на  срока.  Моля  да 

гласуваме това предложение.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Мария Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Росица  

Матева, Александър Андреев, Таня Цанева.)

34



Госпожо Бойкинова, продължете моля.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви на този етап 

за сведение,  в моята папка са сканирани. Това е разпореждане 

на Варненския районен съд по гражданско дело 5-201111/2016 

г., с което ни се изпраща искова молба от Кънчо Петков Бонев, 

като същият претендира обезщетение за забава за периода от 8 

януари 2015 г. до 22 март 2016 г. върху сумата от 310 лв., лихви 

за забави в размер на 37,95 лв. Както виждате, в исковата молба 

твърди, че ни е поканил доброволно да заплатим изпълнителния 

лист в размер на 310 лв. на 5 януари 2015 г. С ново писмо от 23 

февруари  2016  г.  отново  ни  изпраща  покана  за  доброволно 

изпълнение,  като  в  тази  покана  ни  кани  да  му  заплатим  и 

исканите  законни  лихви,  които  ние  не  сме  заплатили  и 

съответно той е предявил искова молба.

На  този  етап  ви  докладвам  исковата  молба  за  сведение, 

тъй като срокът е  едномесечен,  изтича на 1 август.  Предлагам 

да  подготвя  отговор  на  исковата  молба,  който  да  обсъдим  на 

работно заседание преди заседанието в четвъртък.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.  Продължете 

по следващата точка, госпожо Бойкинова.

Точка 7. Доклад по изпълнителен лист.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-22-35  от  11 

юли  2016  г.  ви  докладвам  заявление  от  Йонко  Киров  Данов 

относно изплащане на присъдени деловодни разноски по влязло 

в  сила  съдебно  решение.  Ако  си  спомняте,  в  предишно 

заседание тай беше приложил не оригиналите, а копие, нямаше 

банкова  сметка  и  в  изпълнение  на  нашето  писмо,  с  което 

посочихме,  че  следва  да  предяви  оригиналите  и  данни  за 

банковата  сметка,  ги  е  приложил  с  настоящата  молба  –  два 

изпълнителни листа,  единият за заплащане на сумата в размер 
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на  1200  лева,  другият  –  на  350  лева.  Посочил  е  служебна 

бележка за банковата сметка, поради което предлагам сумите да 

бъдат предадени в счетоводството за изплащане.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното предложение, моля да гласува.

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  

Андреев, Таня Цанева.)

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№  МИ-15-669  от  8  юли  2016  г.  на  Общинската  избирателна 

комисия – Главиница. Ако си спомняте, в предходни заседания 

ви докладвах постъпило от тях писмо с искане на основание чл. 

51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс да се 

предприемат действия по предсрочно прекратяване на члена на 

ОИК госпожа Бейтула.  В тази връзка  ние написахме писмо до 

Общинската  избирателна  комисия  да  се  уведоми  членът  на 

ОИК,  който  да  даде  обяснения  и  да  посочи  уважителни 

причини  за  отсъствието  си  от  общо  осем  заседания  на 

комисията.

С настоящото писмо Общинската избирателна комисия – 

Главиница,  ни  дава  копие  от  имейл  разпечатка  на  молба  на 

госпожа Бейтула с дата 4 февруари 2016 г., с която уведомява, 

че иска да бъде освободена като член на ОИК – Главиница.

Свързах е с председателя на комисията,  която обясни, че 

след като са изпратили писмото до госпожа Бейтула родителите 

са  дали  сведение,  че  същата  се  намира  в  чужбина,  където 

работи,  и  че  въпросното  писмо  го  е  адресирала  до  кмета  на 

общината  по  имейл,  с  което  иска  да  бъде  освободена  и  което 

към настоящия момент,  юни месец, общината е препратила до 
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Общинската избирателна комисия. Тоест на нея сега й е станал 

известен този факт.

Предвид това че ще има избори, предлагам да напишем до 

политическа  партия  АБВ и  да  приложим копие  от  молбата  на 

госпожа Бейтула с искането й да бъде освободена като член на 

Общинската  избирателна  комисия,  да  предложат  нов  член  на 

Общинската  избирателна  комисия  за  попълване  състава  на 

комисията.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

предложеното писмо, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -9 (Мария  Бойкинова,  

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Александър  Андреев)  против  -  2  (Росица  Матева,  Таня  

Цанева.)

Колеги,  ще  оставим  дебата  за  текста  на  писмото  за  по-

късно.

Колега Баханов, заповядайте за вашето писмо, след което 

ще  дадем  кратка  почивка  и  ще  продължим  с  точките  за 

приемане на хронограмите.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

предходен  мой  доклад,  по  който  с  протоколно  решение 

Централната  избирателна  комисия  реши  да  не  прави 

предложение до Президента за насрочване на нов избор за кмет 

на кметство с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил, ви 

предлагам да изпратим писмо, тъй като считам, че колегите от 

Общинската  избирателна  комисия  следва  да  бъдат  уведомени 

по  надлежния  ред,  тъй  като  те  са  ни  уведомили  със  свое 

решение  да  направим  предложение  и  би  следвало  и  с  оглед 

коректността,  и  с  оглед  продължаване  на  по-нататъшните 

действия,  предвидени  в  Закона  за  местното  самоуправление  и 
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местната  администрация,  да  им изпратим едно  писмо,  с  което 

да ги уведомим за нашето протоколно решение.

Текстът  на  писмото,  което  предлагам  да  им  изпратим,  е 

качен във вътрешната мрежа в моя папка. Мога да ви го зачета: 

„Уведомяваме  ви,  уважаеми  колеги,  че  с  протоколно 

решение  от  12  юли 2016  г.  Централната  избирателна  комисия 

реши да  не направи предложение до Президента  за  Република 

България  за  насрочване  на  нов  избор  за  кмет  на  кметство  с. 

Блатино,  община  Дупница,  област  Кюстендил,  във  връзка  с 

последните  изменения  и  допълнения  на  Изборния  кодекс, 

обнародвани в „Държавен вестник” бр. 39 от 26 май 2016 г.

С оглед на горното следва да уведомите Общинския съвет 

– гр. Дупница, да предприеме необходимите действия по Закона 

за  местното  самоуправление  и  местната  администрация  за 

назначаване на кметски наместник на населеното място.”

Това е предложението ми за текст на писмото.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  писмото  да  бъде  до 

Общинската  избирателна  комисия  и  до  Общинския  съвет  – 

Дупница.  От  така  подготвеното  писмо  това  означава,  че 

Общинската  избирателна  комисия  сега  ще  се  събере  и  ще 

проведе  заседание  да  приеме  текст  на  писмо,  с  което  да 

уведоми Общинския съвет. Ако писмото е до двете институции, 

Общинският  съвет  ще  има  информация,  за  да  предприеме 

съответните действия.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Просто с копие.

Уважаеми колеги, моля да гласуваме текста на писмото с 

направената и прието от докладчика допълнение.

Който  е  съгласен  с  така  предложеното  писмо  и  с 

допълнението, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Мария Бойкинова,  

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  

Андреев, Таня Цанева.)

Уважаеми  колеги,  почивката  е  един  час.  В  13,30  ч. 

заповядайте да продължим заседанието. Благодаря.

(След почивката)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

продължаваме заседанието.

Заповядайте, госпожо Матева.

Точка  8.  Приемане  на  хронограма  за  частичните  избори 

на 2 октомври 2016 г.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  от  1  до  7  точка  на  първа 

страница има ли някой нещо да каже? Ако няма, преминаваме 

към точки от 8 до 15. Очаквам предложения за т. 11.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Цитирайки  решенията,  които  касаят 

местните  избори и  в  които датите  и  сроковете  са  различни от 

тези, които са за частичните избори, как ще се прилагат? Тук е  

посочен краен срок (колегата Христов каза за 11 т., но не само 

за тази точка става дума) и другото, посочвайки приложенията, 

които  са  от  изборните  книжа,  дали  номерацията,  която  сме 

посочили,  няма  да  претърпи  корекция  предвид  измененията  в 

Изборния  кодекс  и  сега  при  разглеждане  на  изборните  книжа 

отново за тези избори.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колега  Цачев,  ние  гледаме 

хронограмата за новите избори и аз до момента не видях да има 

цитирани в хронограмата номера на приложения. Не казвам, че 

39



няма, казвам, че до т. 15 не съм видяла номера на приложения,  

а само на решения.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз гледам за частичните избори.

РОСИЦА МАТЕВА: От 1 до 15 точка има само цитирани 

само решения. От насрочените вече нови избори за 2 октомври 

имаме три избора, които са насрочени преди влизане в сила на 

изменението  на  Изборния  кодекс  –  това  е  кметство  Дяково, 

насрочен избор с Указ № 116 на 26 април, община Ружинци – 

избора  за  общински  съветници,  издаден  Указ  №  117  на  26 

април,  и  община  Балчик  –  нов  избор  за  общински съветници, 

издаден  с  Указ  №  126  от  9  май  2016  г.  Това  са  трите  нови 

избора, които ще произвеждаме по стария Изборен кодекс.

Да запишем в хронограмата, че за новите избори за кмет и 

общински съветници и  да  опишем кметство  Дяково  с  Указ  № 

116 от 26 октомври, за общински съветници – община Ружинци, 

Указ  №  117  от  26  април  и  за  общински  съветници  в  община 

Балчик. И да бъде ясно, че тази хронограма е само за тези три 

вида нов избор.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  така  или  иначе 

промяна в сроковете  за  нови избори нямаме. Независимо дали 

са по стария ред или по новия ред, такова изменение няма. И аз 

лично  считам,  че  можем  да  приемем  една  хронограма,  а  там, 

където  има  промяна  в  приложенията,  можем  да  си  го 

отбележим  тук  и  да  видим  как  да  бъде  формулирана 

съответната  точка.  Защото  ако  ние  в  момента  отложим 

приемането  на  хронограма  и  да  имаме  две  хронограми  за 

новите  избори,  които са  на  2  октомври,  това  ще обърка както 

участниците, така и избирателите да следят нашите срокове. Не 

можем  ние  да  приемаме  две  хронограми  за  избори,  които  са 

насрочени на една дата, ние трябва да ги включим.
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Ако  има  някакви  предложения,  свързани  с  промяна  в 

приложенията или съответно в решенията, дайте да ги видим в 

момента, да можем да ги отбележим и да бъдат допълнени. Но 

не  можем  да  имаме  две  хронограми  за  една  и  съща  дата  за 

новите  избори.  Как  избирателите  и  участниците  ще  се 

ориентират  кои  от  тези  избори  са  до  еди-коя  си  дата, 

независимо че горе в шапката ще бъде посочено, и дали няма да 

объркват  да  прилагат  едната  или другата.  Можем да  напишем 

със  звездичка  и  отдолу  ще  напишем  в  легенда  кое  за  кое  се 

отнася.  Но  да  бъде  един  документ,  който  да  бъде  достъпен  и 

много по-ясен.  Аз  лично не  мога  да  се  съглася  да  правим две 

хронограми  за  едни  нови  избори,  насрочени  на  една  и  съща 

дата – независимо по кой ред са, дали по стария или по новия. 

И ако има такова предложение, да го подложим на гласуване и 

да продължим.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  си  мисля,  че  трябва 

внимателно да помислим наистина дали не е по-разумно да са 

две  хронограмите  и  да  бъде  указано  още  в  наименованието 

хронограма,  когато бъдат публикувани на нашата страница,  за 

кои  избори  се  отнасят.  Тук  имаме  три  избора,  три  общински 

избирателни  комисии,  ще  им  бъде  изпратена  и  на  тях 

хронограмата,  за  да  знаят  от  коя  хронограма  да  се  ръководят. 

Имаме  и  два  нови  избора,  които  ще  бъдат  с  различна 

хронограма. Това е единият вариант. И ще бъде според мен по-

прецизно и по-лесно да знаят, че тази хронограма е изработена 

по  стария  ред,  няма  други  избори,  тези  три  избора  се 

произвеждат.

Не пречи и една хронограма да направим, но според мен 

не  можем  в  края  или  в  началото  да  описваме  търсете  със 
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звездичка.  Там,  където има разминаване и има приложение на 

двата закона – действащия до 26 май и след това, би трябвало в 

тази точка, в това поле да се опише, че действат две норми.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  си  мисля,  че  по-чистият 

вариант е да се посочи хронограма за нови и частични избори 

на 2 октомври за еди-кои си кметства и да има две хронограми. 

Иначе ще стане едно преплитане – една хронограма за едното, 

за другото, кое да се гледа. Като се изброят отгоре кметствата,  

съответното кметство според избора и според реда ще си гледа 

тази хронограма.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: В продължение на това, което казах, 

че приемам предложението на колегата Цачев, че може би е по-

разумно да са две хронограми за новите избори, смятам, че на 

нашата  страница  може  да  се  запише  „Хронограма  за  нови 

избори  за  кмет  на  кметство  Дяково,  в  община  Ружинци  и  в 

община  Балчик”.  И  отдолу  „Хронограма  за  нови  избори  за  2 

октомври  за  кмет  на  кметство  Петърница  и  кметство 

Веселиново”. За да бъде ясно. И включително смятам, че трябва 

да  бъдат  разделени  и  решенията,  които  регламентират  тези 

нови  избори,  решения  по  нормите  на  действащия  до  26  май 

2016 г. Изборен кодекс и решения след това. Защото за едните 

избори,  които  ще  бъдат  на  2  октомври,  ще  действат  едни 

решения, за другите избори трябва да приемем нови решения с 

ново съдържание.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други  изказвания  има 

ли? Заповядайте, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  лично  за  себе  си 

считам, че следва да отложим тази точка. Най-малкото, поне да 

бъде  обсъдено  в  Работна  група  принципни  решения,  защото 

госпожа Сидерова качи хронограмите,  но до този момент не е 

възниквал  този  въпрос.  Аз  като  член,  може  би  има  резон 

колегите,  които  считат  така,  аз  също  намирам  някакво 

основание, но мисля, че може да се отложи точката с оглед да 

изчистим  тази  принципна  позиция  и  след  това  за  следващо 

заседание отново да гледаме хронограмата.

Правя предложение за отлагане.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  по  същество 

това  е  процедурно  предложение.  Който  е  съгласен  с 

предложението  на  госпожа  Ганчева  за  отлагане,  моля  да 

гласува.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за -  9 (Мария Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария Мусорлиева,  Румен  

Цачев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Александър Андреев,  

Таня  Цанева);  против  –  4  (Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  

Севинч Солакова, Росица Матева).

Уважаеми колеги, има решение за отлагане на тези точки. 

Ще  продължим  с  дневния  ред  за  днес.  Следващата  точка  е 

доклад  относно участие  в  срещата  с  Националното сдружение 

на общините. Заповядайте, колега Андреев.

Точка  10.  Доклад  относно  участие  в  срещата  с 

Националното сдружение на общините в Република България.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  по  общо 

съгласие  на  тримата  участници  в  срещата,  която  беше 

проведена  в  Габрово  в  петък  със  секретарите  на  общините, 

беше включена тази точка в дневния ред, за да можем ние пред 

Комисията да докладваме как е минало участието ни в срещата, 

43



проведена  от  Националното  сдружение  на  общините  в 

Република България,  която е първата такава на секретарите на 

общини. В тази връзка би било добре да ви запознаем най-общо 

начина, по който протече срещата.

Ние  взехме  участие  в  последния  модул,  който  беше 

свързан  с  промените  в  изборното  законодателство.  Срещата 

беше организирана от сдружението така,  че да  бъдат задавани 

въпроси  към  нас  от  страна  на  секретарите  на  общините,  на 

които  ние  да  дадем  отговори,  доколкото  това  към  момента  е 

възможно,  доколкото  това  е  обсъдено  в  Централната 

избирателна комисия като становища, а в останалите случаи да 

ги насочим, че ние ще приемем пакет от принципни решения, в 

които ще бъдат уредени съответните въпроси.

Изказахме  благодарност  към  организаторите  за 

възможността  да  участваме  в  срещата.  На  нея  присъстваха 

около 60 секретари от различните общини, като сред тях имаше 

и млади секретари, които са назначени от скоро. Казвам това с 

оглед на това, че те нямат опит в произвеждането на избори до 

момента.  Те  имаха  въпроси,  свързани  с  организационно-

техническата подготовка.

На  срещата  освен  нас  беше  поканен  и  представител  на 

администрацията на Министерския съвет в лицето на господин 

Цонков, който заедно с нас взе участие в този последен модул 

от целия форум.

Срещата  протече  доста  динамично.  Ние  взехме  думата, 

като  казахме  основните  моменти,  в  които  има  промяна  в 

законодателството,  свързани  както  въобще  с  философията  на 

произвеждането  на  изборите  –  новите  моменти  на 

задължителното гласуване,  положителния (така да го наречем) 

отрицателен вот, а именно „не гласувам за никого”, въпросите, 

свързани  с  промените  и  водещата  роля  на  избирателните 
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комисии,  на  които  са  възложени  допълнителни  правомощия  и 

отговорности  и  съответно  разпределението  на  функциите  във 

връзка с организационно-техническата подготовка.

В  тази  връзка  възникнаха  доста  въпроси  от  страна  на 

секретарите,  които въпроси бяха свързани както с  до момента 

организационно-техническата подготовка, а именно набавянето 

на  консумативи,  ксерокси  и  други  материали  за  осигуряване 

работата на секционните избирателни комисии, но също така и 

във връзка с  въпросите за  подвижните секционни избирателни 

комисии,  необходимостта  Централната  избирателна  комисия 

максимално бързо да приеме своите методически указания във 

връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и 

промените  в  книжата,  за  да  може  секретарите  на  общините, 

върху  които  основно  пада  тежестта  за  организацията  на 

изборите по места, да се запознаят и да поставят въпроси.

Аз споделих с представителите на сдружението в рамките 

на този модул това, което е залегнало и в нашата концепция за 

разяснителна  кампания,  а  именно  да  проведем  един  общ 

семинар със Националното сдружение на общините, за да може 

в  рамките  на  този  семинар  както  да  им  бъдат  предоставени 

материали, така и да бъдат разяснени всички моменти, свързани 

с  промените  в  изборното  законодателство  и  начина,  по  който 

ще бъдат произведени изборите за президент и вицепрезидент, 

както и националния референдум, който ще бъде насрочен.  Те 

приеха  с  много  голям  ентусиазъм  това  наше  желание  и 

намерение да организираме такава среща, като в тази връзка те 

поставиха  въпроса  той  да  бъде  в  началото  на  септември,  тъй 

като  това  е  и  периодът,  в  който  ще  им  бъде  най-необходимо 

обсъждане на възникналите въпроси с Централната избирателна 

комисия,  евентуално  моменти,  които  не  са  изяснени  и  които 

има  нужда  да  бъдат  разгледани  от  нас  като  Централна 
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избирателна  комисия.  Предложението  е  за  около  9  и  10 

септември. 

Поставиха  въпрос  да  се  мисли  евентуално  или  за  една 

среща  извън  София,  която  да  бъде  разделена  на  две  места  – 

едната  за  Южна  България,  другата  за  Северна  България,  на 

която  да  може ние да  участваме  и  да  проведем с  тях  тези,  не 

бих  казал  обучение,  защото  някои  от  тези  колеги  имат 

достатъчно  дълъг  опит  в  произвеждането  на  изборите,  но  да 

могат да бъдат споделени всички въпроси, свързани с изборния 

процес.  И  остана  да  уточняваме  евентуално  такава  дата,  като 

инициативата  ще бъде от страна на сдружението,  което ще ни 

изпрати  и  писмо,  за  да  може  ние  да  мисли  кога  да  бъде 

насрочена такава среща.

Аз  ще  приключа  тук,  тъй  като  въпросите,  които  бяха 

зададени,  бяха  много.  Ние  казахме  на  присъстващите 

секретари,  че  ще  бъдат  приети  нашите  принципни решения,  с 

които  ще бъдат  уредени голяма  част  от  въпросите.  Но нека  и 

госпожа  Мусорлиева,  и  колегата  Цачев,  ако  те  искат  да 

допълнят нещо,  и те да  кажат своите  впечатления от срещата. 

Благодаря.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имаше  няколко  много 

хубави въпроса, но записките ми за съжаление не са тук, ще ги 

поднеса, когато ги взема. 

Това,  което  исках  да  попитам,  преди  малко  ми  се  обади 

секретаря  на  община  Пловдив  заедно  с  председателя  на 

Общинската избирателна комисия. Те имат едно питане към нас 

и аз предлагам да ги поканим утре да дойдат да разговаряме

Благодаря  ви  много,  колега  Андреев.  Аз  ще  поднеса 

въпросите  на  колегите  секретари  в  едно  следващо  заседание, 

които си записах и които обещах да поднеса на вниманието на 
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Централната  избирателна  комисия  и  ми  се  сториха  важни  и 

интересни.

Продължаваме  със  следващата  точка  от  дневния  ред  – 

доклади по постановления на прокуратури.

Господин Андреев, заповядайте.

Точка 11. Доклади по постановления на прокуратури.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Благодаря.  Имам  да  ви 

докладвам  няколко  постановления  и  едно  писмо  от  Районна 

прокуратура – Панагюрище.

Започвам  с  писмото.  То  е  с  вх.  №  МИ-09-645  от  6  юли 

2016  г.  Писмото  е  във  връзка  с  наш изх.  № МИ-09-147  от  29 

февруари 2016 г.,  с  което ни информират,  че на основание чл. 

75, ал. 2 от НПК по повод наш сигнал до Районна прокуратура 

–  Панагюрище,  с  постановление  на  прокуратурата  от  30  юни 

2016 г. е образувано досъдебно производство срещу едно лице 

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

Докладвам го за сведение.

Докладвам  ви  постъпили  в  Централната  избирателна 

комисия  постановления  на  Районна  прокуратура  –  Пловдив. 

Първото  е  с  вх.  № МИ-09-640  от  6  юли 2016 г.  Образувано  е 

срещу  едно  лице,  което  е  гласувало  в  Пловдив,  като 

постоянният  и  настоящият  адрес  са  му в  гр.  Видин,  но от  две 

години  живеело  и  учило  в  гр.  Пловдив,  където  лицето  е 

студент.  В  деня  на  изборите  то  е  посетило  секционна 

избирателна  комисия  №  079  в  район  Централен,  като  е 

пожелала  да  гласува.  Комисията,  след  като  се  е  събрала,  се  е 

запознала с документа за самоличност на лицето, след което е 

поискала  документ,  от  който  да  се  установи,  че  учи  в  гр. 

Пловдив.

За сведение.
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Следващите са с вх. № МИ-09-642, вх. № МИ-09-639 от 6 

юли 2016  г.  и  вх.  № МИ-09-641  от  6  юли 2016 г.  Във  всички 

случаи  лицето  е  гласувало,  след  като  е  било  допуснато  от 

секционната  избирателна  комисия  да  гласува.  Секционната 

избирателна комисия де факто е взела решение за допускане.

Предлагам  да  останат  за  сведение.  Ще  бъдат  качени  в 

папката и колегите могат да се запознаят с тях.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви. 

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, както имаме протоколно 

решение на Централната избирателна комисия от 2 юни 2016 г. 

по  предложение  на  колегата  Ивков,  ви  докладвам  31  на  брой 

постановления  за  отказ  за  образуване  на  досъдебни 

производства от различни районни прокуратури на територията 

на  Република  България.  Същите  са  качени  в  папка 

„Постановления на прокуратури” с моите инициали.

Изчел  съм  ги  подробно  едно  по  едно.  Предлагам  да 

останат  за  сведение.  Правилни  са  изводите  на  районните 

прокуратури,  с  които  са  отказали  образуване  на  досъдебни 

производства по тези преписки. 

Уважаеми  колеги,  който  иска  да  се  запознае  или 

евентуално  има  предложения  да  се  реагира  по  друг  начин  на 

тези  постановления,  всеки  от  колегите  може  да  се  запознае  и 

евентуално в следващо заседание да направи своето конкретно 

предложение.

Входящите  номера  са:  вх.  №  МИ-09-441,  вх.  №  МИ-09-

444, вх. № МИ-09-446, вх. № МИ-09-455, вх. № МИ-09-449, вх. 

№ МИ-09-456, вх. № МИ-09-458, вх. № МИ-09-460, вх. № МИ-

09-462, вх. № МИ-09-463, вх. № МИ-09-464, вх. № МИ-09-465, 

вх.  № МИ-09-468,  вх.  № МИ-09-487,  вх.  № МИ-09-489,  вх.  № 
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МИ-09-491, вх. № МИ-09-492, вх. № МИ-09-494, вх. № МИ-09-

508, вх. № МИ-09-508, вх. № МИ-09-510, вх. № МИ-09-511, вх. 

№ МИ-09-533, вх. № МИ-09-515, вх. № МИ-09-534, вх. № МИ-

09-542, вх. № МИ-09-543, вх. № МИ-09-544 и вх. № МИ-09-547.

Както  каза  и  колегата  Андреев,  касае  се  най-вече  за 

действия  на  секционни  избирателни  комисии,  които  са 

допуснали  лица,  които  не  са  имали  право  да  гласуват.  Но 

липсва  субективният  елемент,  а  именно,  че  лицата  са 

съзнавали,  че  нямат  право  да  гласуват  и  въпреки  всичко  са 

настоявали  и  са  целели  настъпването  на  противоправния 

резултат.

Само  за  сведение  вх.  №  МИ-09-637  от  4  юли  2016  г.  е 

дошъл  два  пъти,  след  това  е  дошъл  с  вх.  №  МИ-09-637  от  6 

юли.  Това е  едно и също.  Районна прокуратура – Омуртаг,  ни 

уведомява, че по наш сигнал от Районна прокуратура е заведена 

прокурорска преписка № 107 от 2015 г. от Районна прокуратура 

–  Омуртаг,  и  с  постановление  от  29  юни  от  наблюдаващия 

прокурор е образувано досъдебно производство.

Това са, колеги, засега. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви  много, 

колега Баханов.

Следващата  точка  от  дневния  ред  е  доклади  по  писма. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 12. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № към 

ЦИК-07-30  от  6  юли  2016  г.  Това  е  писмо,  получено  от 

Програмата за наблюдатели на референдума в Англия, което е 

пристигнало и в превод на 7 юли 2016 г. Колеги, докладвам ви 

го  за  сведение,  а  за  запознаване  се  намира  във  вътрешната 

мрежа. Информацията е относно кратка справка за ден втори и 
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това  е  посещението  на  представителите  на  Централната 

избирателна  комисия  в  кметството  на  Маклесфилд  и  речта  на 

господин  Рит,  ръководител  на  службите  за  управление  и 

демокрация. Това е за сведение.

Следващото  писмо,  колеги,  е  с  вх.  №  към  ЦИК-07-52, 

което  е  от  7  юли  2016  г.  на  английски  език,  а  в  превод  е 

пристигнало  на  11 юли 2016 г.  и  е  имейл от  Международната 

организация  IDIA.  Този  имейл  е  препратен  от  служителя  на 

Цветомира  Жекова  на  пощата  на  Централната  избирателна 

комисия,  предполагам  че  на  нейния  служебен  имейл 

първоначално  е  било.  Накратко,  уведомяват  ни  от  екипа  на 

портала „Дигитални партии”, че вече е изминал месец, откакто 

са  стартирали  портала  „Дигитални  партии”  и  получават 

множество  положителни  отзиви  за  него.  Приканват  ни  да  го 

посети. Докладвам ви, колеги, това писмо за сведение.

Също така  ви  докладвам  писмо с  вх.  № МИ-06-534  от  7 

юли 2016 г., което е от кмета на община Белослав и е в отговор 

на наше писмо от 29 юни 2016 г.,  като приложено ни изпраща 

необходимата  информация  съгласно  наше  Решение  №  3178-

ПВР/МИ  от  12  април  2016  г.  Приложени  са:  протокол,  опис, 

всички  необходими  доказателства  съгласно  наше  решение. 

Докладвам ви го за сведение.

Следващото писмо е съм вх. № МИ-06-384 от 7 юли 2016 

г. и е от кмета на община Девин. Информират ни, че, както вече 

са ни информирали с писмо техен изх.  № 91-13-1 от 28 април 

2016  г.  и  в  изпълнение  на  наше  решение  от  6  януари  са 

предадени  приемно-предавателните  протоколи от  16  февруари 

2016  г.  за  постоянно  запазване  на  отдел  „Държавен  архив”  – 

Смолян,  при дирекция Регионален държавен архив – Пловдив, 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  общински 

съветници  и  кметове,  произведени  през  2011  г.  и  частични 
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избори  за  кмет  на  кметство  с.  Селча,  община  Девин, 

произведени  на  29  септември  2013  г.  и  6  октомври  2013  г. 

Информират  ни  кога  е  изготвен  актът  за  унищожаване  на 

неценните документи с изтекъл срок за съхранение, както и че 

книжата  и  материалите  с  изтекъл  срок  на  съхранение  са 

унищожени  от  „Еко  Бул  Харт”  ЕООД,  с.  Главиница,  за  което 

представят  и  копие  от  сертификат  за  унищожаване,  приложен 

към писмото.

Докладвам ви го, колеги, за сведение.

 И ако позволите, госпожо председателстваща, докладвам, 

че  папката  с  материалите  по  електронната  консултация, 

предвид излизането ми в отпуск,  ще бъде  на разположение на 

всички  колеги  от  групата,  както  и  на  останалите  членове,  в 

деловодството на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  ви  благодаря, 

уважаеми  госпожо  Ганчева.  Заповядайте,  уважаема  госпожо 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, в предходното заседание 

ви докладвах писмо с вх. № МИ-04-02-136 от 4 юли 2016 г. на 

Районно управление на МВР – Самоков,  в  което ни питат  кои 

нарушения,  кои  лица  и  как  е  установено  нарушението  за 

гласували в нарушение на изборните правила. 

Съгласно  наше  решение  подготвих  отговор,  който  може 

да  намерите  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка. 

Окомплектовала съм преписката, а именно: с писмо вх. № МИ-

04-03 от 27 януари на ГД „ГРАО” относно извършена проверка 

за гласуване в нарушение на изборните правила,  № МИ-09-126 

от 26 януари на ЦИК, където са посочени лицата, гласували без 

избирателни права  на  територията  на  съдебен  район Самоков, 

наше Решение № 2693-МИ от  20 октомври 2015 г.,  списък  на 
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гласувалите  в  нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс  в 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове  на  25  октомври  в 

Софийска  област,  заверени  копия  от  страниците  на 

избирателния  списък  на  секции № 18,  19,  41  и  60,  в  които са 

гласували  посочените  в  списъка  лица,  както  и  декларациите, 

подписани от тях.

И накрая съм завършила: „С оглед вашата компетентност 

моля  да  предприемете  необходимите  действия  по  извършване 

на съответната проверка.”

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с така 

предложения текст на писмо, моля да гласува.

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

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Ерхан Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  

Андреев, Таня Цанева.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № МИ-06-549 от 8 юли 2016 г. 

кметът на община Брегово ни е изпратил протокол за приемане 

и  предаване  на  документите  от  проведените  избори за  местни 

органи  на  власт  в  община  Брегово  през  2011  г.  във  връзка  с 

наши указания.

Докладвам ви го за сведение.

И с вх. № МИ-10-50 от 8 юли 2016 г.  ви докладвам, че е 

пристигнала  в  оригинал  новата  декларация  към  Решение  № 

3255  на  Захарин  Иванов  Захаринов,  когото  назначихме  в 

предходното  заседание  за  член  на  Общинската  избирателна 

комисия – Ружинци.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  за 

сведение писмо с вх. № МИ-15-139 от 11 юли 2016 г.,  което е 
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изпратено  в  копие  документи  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Мездра,  и  от  секретаря  на  община  Мездра,  които 

съдържат в себе си информация и копие от съдебно решение на 

Административен  съд  –  Враца,  потвърдено  с  влязло  в  сила 

решение  на  Върховния  административен  съд,  с  което  са 

прекратени  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Руска  Бела, 

община Мездра. Това го докладвам за сведение, тъй като преди 

да  започне  следобедната  част  на  заседанието  ми  бе  донесена 

преписката  в  оригинал  и  евентуално  за  следващото  заседание 

ще  ви  предложа  проект  за  решение,  ако  отговаря  на 

изискванията за насрочване на избори.

Докладвам ви също за сведение вх. № ЦИК-00-4489 от 11 

юли  2016  г.  То  е  изпратено  от  Дончо  Пачиков,  член  на 

Обществения съвет,  и е във връзка с разяснителната кампания 

на ЦИК. В писмото ни се предлага една разработка на колегата 

Стефан Манов от Франция.  С решение на Управителния съвет 

на  БСЧИ  –  Пловдив,  той  е  член  на  Обществения  съвет  към 

ЦИК, но за съжаление няма прикачен файл към писмото, няма и 

линк,  към който  да  се  отиде,  така  че  това  ви  го  предлагам за 

сведение,  ще  осъществим  контакт  с  него  и  ако  имат  такава 

разработка, ще я докладвам в следващото заседание.

Това са ми докладите.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги, с вх. № ЦИК-

99-258  от  11  юли  2016  г.  е  постъпила  фактура  от  Британски 

съвет  във  връзка  с  езиковото  обучение  на  Централната 

избирателна  комисия.  Към  фактурата  е  приложен  и  приемно-

предавателен  протокол  съгласно  изискванията  по  сключения 

между двете институции договор.
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Докладвам ви го  за  сведение,  както и да  бъде  предадено 

на счетоводството за последващи действия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Баханов, 

заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Извинявам се, уважаеми колеги, тъй 

като постановленията са ми под опис, казах, че докладвам 31, а 

ги преброих са 30, но едно е в друга папка.

Това е вх. № МИ-09-546. Явно съм го отделил, тъй като е 

интересно  като  мотив.  Това  е  от  административния 

ръководител  на  Районна  прокуратура  –  гр.  Разлог.  Аз 

установявам,  че  е  направена  проверка  за  двойно  гласуване  на 

едно лице, обаче в секция различна от постоянния и настоящия 

адрес  и  ни  е  предоставена  справка.  Мотивът  е,  че  с  оглед 

извършена проверка не са установени данни, че с действията си 

лицето е извършило престъпление по смисъла на Наказателния 

кодекс против политическите права, чл. 168, ал. 2, или друго от 

общ характер.  Няма мотиви, няма нищо защо е такъв изводът. 

След  това  е  разпоредено  извършване  на  проверка  дали  са 

налице  основания  за  търсене  на  административнонаказателна 

отговорност за нарушение на правилата на Изборния кодекс по 

чл.  36  и  37  от  Изборния  кодекс  или  друго  административно 

нарушение.  Материалите  по  преписка  №  1032  по  описа  на 

Районна  прокуратура  –  Разлог,  са  изпратени  на  областния 

управител  за  произнасяне  по  същество  като  компетентен 

контролен орган, каквото и да значи това.

Отново за сведение. Благодаря.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

ви само за сведение, че с днешна дата са постъпили вх. № МИ-

06-596  и  вх.  №  МИ-06-595.  Това  са  две  писма  от  община 

Пловдив, район „Южен”, с които ни уведомяват и прилагат към 
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тях съответно протокол за отваряне на помещенията, в които се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  на  25 

октомври 2015 г. и втория тур на 1 ноември 2015 г. Отварянето 

е било във връзка с изваждането на избирателните списъци на 

три секции в район „Южен” по искане на разследващите органи 

– Първо и Трето Районно управление, гр. Пловдив.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Солакова, 

заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с  вх.  № МИ-06-513  от  4  юли 2016 г.  от  община  Долни 

чифлик  във  връзка  с  нашето  искане  за  предоставяне,  ако 

разполагат  с  тези  документи,  които  при  нас  липсват,  за 

приобщаване  към  подготвените  за  предаване  на  Централен 

държавен архив документи от избори за общински съветници и 

за кметове през 2011 г. Не разполагат и не ни предоставят тези 

документи,  а  самото  писмо  ще  послужи  за  уточняване  в 

обяснителна  записка  към  доклада,  когато  предаваме 

документите. За сведение ви го докладвам.

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-506 от 11 юли 2016 г. Това е 

писмо-указание от Министерството на финансите във връзка с 

бюджетната  процедура.  В  срок  до  2  септември  се  иска 

първостепенните  разпоредители  с  бюджет  да  представят  в 

Министерството  на  финансите  проектобюджет  за  2017  г.  и 

актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г.

За  сведение ви го  докладвам.  Предлагам да възложим на 

администрацията в срок до 15 август да ни бъдат предоставени 

съответно подготвените проекти за запознаване на Централната 

избирателна комисия.

Във  вътрешната  мрежа  са  публикувани  две  оферти  от 

таксиметрови служби във връзка  с  транспортното обслужване. 

За  сведение ви го  докладвам.  Може би за  четвъртък  ще бъдат 
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готови  от  администрацията  да  ни  предложат  процедура  по 

отделните  варианти  и  в  случай  че  приемем  този  вариант,  да 

знаем какво предстои да предприемем като действие.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  по  предложение  на 

администрацията още от предишното заседание е публикувано 

такова  за  администриране  на  преписките  за  изплащане  на 

възнагражденията. Кратко описание на една ясна процедура, по 

която ще се действа при получаване на искания за одобряване 

на  възнаграждения.  Предложението  включва  и  втората  част  – 

след одобряване на искането за възнаграждения получаване на 

искане за изплащане от общините до Централната избирателна 

комисия. Знаете, вече ще се изплащат от бюджета на ЦИК.

В случай че имате предложения по тези стъпки, тъй като 

касае  и  дейността  на  Централната  избирателна  комисия  по 

отношение  на  постъпилите  преписки  за  одобряване  на 

възнагражденията,  можем  да  обсъдим  и  да  направим 

съответните корекции.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  в  предложението 

за администриране на преписките в т. 5, където се посочва,  че 

финансовият  контрольор  публикува  във  вътрешната  мрежа  в 

нарочно  създадена  папка  сканиран  изготвен  контролен  лист, 

заедно  с  него,  може  би  в  един  и  същи  файл,  за  да  не  се 

разминават материалите, да се сканира и искането за изплащане 

на възнаграждения. За да може да се вижда ясно от контролния 

лист и от искането за какво се отнася този контролен лист.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

писмото с направените и приети от госпожа Солакова промени, 

моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Мария Бойкинова,  

Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  

Росица Матева, Александър Андреев, Таня Цанева); против – 1 

(Ерхан Чаушев).

Уважаеми  колеги,  моля  ви  само  да  гласувате  за  мен  и 

Таня  Цанева  да  уважим  националния  събор  в  Рожен  и 

директорът  на  дирекция  „Администрация”  да  предприеме 

необходимото за пребиваването ни.

Който е съгласен с така предложеното, моля да гласува.

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

Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  Таня  

Цанева.)

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-14-153  от  12 

юли  2016  г.  кметът  на  община  Самоков  моли  да  му  бъде 

разрешено  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  президент  и 

вицепрезидент,  произведени  на  25  и  30  октомври  2011  г.  във 

връзка  с  извършване  на  експертиза  и  предаване  на 

подлежащите на архивиране книжа в отдел „Държавен архив”.

Предлагам  ви  да  разрешим  отварянето.  Помещението  се 

намира на шестия етаж в сградата на Общинска администрация. 

Отварянето да стане при спазване на изискванията на т. 30 и 31 

от  наше Решение  № 2662,  както и  съответно  да  напомним,  че 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  от  2011  г.,  които  се  съхраняват  в  същото 
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помещение,  да  се  съхраняват  до  произвеждане  на  следващите 

избори за президент и вицепрезидент.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който 

е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

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

Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев,  Таня  

Цанева.)

Решението  ви,  уважаема  госпожо Грозева,  е  № 3300  със 

съответната абревиатура.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР-22-5  от  11 юли 2016 г.,  което е  наименовано „Молба-

заявка”  от  господин  Веселин  Първанов  Илиев  от  с.  Ралец, 

Видинско.  Накратичко,  господинът  обяснява,  че  достъпът  до 

Комисията  предвид  охраната  за  него  е  невъзможен,  живеел  в 

провинцията  и  затова  иска  да  подаде  молба-заявка,  че  „съм 

независим  кандидат  за  президент  на  Република  България,  но 

при  тази  корупция  не  може  да  влезем  при  вас,  за  да  подадем 

молбата”.  И  пр.  Изразява  мнение  по  отношение  на  проблеми, 

обяснява,  че  е  чистокръвен  българин  и  не  е  двойна  личност. 

Посочва телефон за контакт.

Колеги,  аз  зная,  че  някои  от  колегите  считат  да  не  се 

отговаря  на  подобни  писма,  но  аз  съм  подготвила  проект  на 

отговор,  с  който  му  обясняваме,  че  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент се насрочват по съответния ред,  обясняваме му 

как става регистрацията.

Предлагам да  гласуваме така  изготвеното  писмо,  с  което 

да  уведомим господин  Веселин  Илиев,  че  след  насрочване  на 

изборите  кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент, 

58



предложени  от  инициативен  комитет,  тоест  независим 

кандидат, се регистрират по ред, определен в Изборния кодекс 

и съответно наше решение в конкретните срокове.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с така 

предложеното писмо, моля да гласува. 

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

Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Румен  

Цачев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев) против 

– 1 (Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  вървим  към  приключване.  Има  ли 

желаещи колеги да докладват неотложни неща? Няма.

Следващото заседание е на 14 юли, четвъртък, 10,30 ч.

Колегите,  които утре са тук, ви моля да посрещнем в 11-

11,30 ч. секретаря и председателя на ОИК в Пловдив за въпроса 

им, който искат да разискваме.

Ако  има  предложения  за  изменения  в  хронограмата  и  в 

принципните решения, утре в 10,30 ч. да ги прегледаме.

Благодаря ви. Приятен ден!

(Закрито в 14,55 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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