
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 380

На 24 август  2016 г.  се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия, което протече при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I.  Избори за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум:

1.1. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката.

Докладва: Румяна Сидерова

Камелия Нейкова

1.2. Приемане  на  общи  книжа  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и национален референдум.

Докладва: Румен Цачев

1.3. Проект на решение относно формиране на съставите на 

РИК.

Докладва: Емануил Христов

1.4.Проект  на  решение  относно  единната  номерация  на 

секциите.

Докладва: Емануил Христов

II. Други:

3. Искания за отваряне на запечатани помещения

3.1. вх. № ПВР-14-18 от 10.08.2016 г. в ЦИК от инж. Методи 

Чимев  –  кмет  на  община  Дупница,  за  отваряне  на  помещение,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  на 

23.10.2011 г. За сведение.
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Докладва: Георги Баханов

3.2. вх.  № МИ-06-713 от  10.08.2016 г.  от  кмета  на  община 

Разград и в изпълнение на Решение № 2614-ПВР/МИ от 15.10.2016 г. 

относно архивиране на книжата от изборите за общински съветници 

и кметове от 2011 г. За сведение.

Докладва: Владимир Пенев

3.3. искане за отваряне на запечатано помещение в областна 

администрация  Бургас,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали  от  произведените  избори  за  народни  представители  на 

25 юни 2005 г., за членове на Европейския парламент от Република 

България на 7 юни 2009 г., за народни представители на 5 юли 2009 

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

на  републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.,  за  народни 

представители  на  12  май  2013  г.  и  за  народни  представители  на 

5 октомври  2014  г.,  за  предаване  на  изборните  книжа  на  ТД 

„Държавен архив“ – Бургас.

Докладва: Румяна Сидерова

3.4. отговор на вх. № МИ-14-175 от 22.08.2016 г. и на № ЕП-

14-04  от  22.08.2016  г.  от  кмета  на  община  Горна  Оряховица  за 

отваряне на запечатано помещение.

Докладва: Мария Бойкинова

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК

4.1.  две  искания,  вх.  №  МИ-15-883,  за  изплащане  на 

възнаграждения от ОИК-Русе за дежурства на дежурства, дадени на 

26.06.2016 г., 27.06.2016 г., 30.06.2016 г., 11.07.2016 г.

Докладва: Румен Цачев

4.2.  вх.  № МИ-15-930  от  10.08.2016  г.  от  ОИК-Тунджа  за 

заседание, проведено на 08.08.2016 г.

Докладва: Румен Цачев

4.3. отговор на вх. № МИ-06-726 от 17.08.2016 г. от кмет на 

община  Ракитово  за  необходимите  средства  за  възнаграждения  и 

осигурителни вноски на ОИК.

Докладва: Георги Баханов
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4.4. вх. № МИ-15-917 от 05.08.2016 г. и от 16.08.2016 г.  от 

председателя на ОИК-Каварна за изплащане на възнаграждение за 

проведено заседание на 22 юли 2016 г.

Докладва: Георги Баханов

4.5.  вх.  №  МИ-15-928  от  09.08.2016  г.  за  изплащане  на 

възнаграждение  на  членовете  на  ОИК-Якоруда  за  проведено 

заседание на 15.07.2016 г.

Докладва: Георги Баханов

4.6. вх.  № МИ-15-933  от  12.08.2016  г.  от  ОИК-Симитли за 

възнаграждения  за  проведени  заседания  на  31.03.2016  г., 

14.04.2016 г., 25.04.2016 г. и на 08.08.2016 г. 

Докладва: Георги Баханов

4.7. вх. № МИ-15-941 от 17.08.2016 г. – искане за изплащане 

на възнаграждение на ОИК-Свищов, за дежурства на 10.08.2016 г. и 

14.08.2016 г. и заседание 11.08.2016 г.

Докладва: Мария Бойкинова

4.8. вх.  № МИ-15-940 от  17.08.2016 г.  от  ОИК-Свищов  за 

извънредно дежурство и заседанието на 02.08.2016 г.

Докладва: Мария Бойкинова

4.9.  вх.  № 15-911 от  02.08.2016 г.  сме получили искане за 

изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК-Сливен  за  проведени 

заседания и дежурства.

Докладва: Ерхан Чаушев

4.10.  вх.  №  МИ-15-552  от  22.08.2016  г.  във  връзка  с 

11.04.2016 г. и изх. № МИ-06-358 от 21.04.2016 г. за изплащане на 

командировъчни  за  явяване  на  съдебни  заседания  и  др.  на  ОИК-

Пещера.

Докладва: Ивайло Ивков

4.11.  искане от ОИК-Елин Пелин –  за  изплащане на едно 

заседание, проведено на 05.07.2016 г.

Докладва: Румяна Сидерова

5.  Предложение  на  работната  група  за  експериментално 

машинно преброяване

Докладва: Цветозар Томов
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6. Доклади по писма, докладни записки и др.:

6.1.  вх.  № МИ-15-95 от 23.08.2016 г.,  вх.  № МИ-15-949 от 

23.08.2016 г., вх. № МИ-15-943 от 18.082016 г., вх. № МИ-15-949. За 

сведение.

Докладва: Севинч Солакова

6.2. покани, вх. № ЦИК-00-569 от 22.08.2016 г. и вх. № към 

ЦИК-00-48 от 18.08.2016 г. За сведение.

Докладва: Севинч Солакова

6.3.  Докладна  записка,  вх.  №  ЦИК-09-64  от  24.08.2016  г., 

относно разход за изработка на визитни картички на Мартин Райков 

в размер до 40 лв. без ДДС.

Докладва: Севинч Солакова

6.4.  Докладна  записка,  вх.  №  ЦИК-09-65  от  24.08.2016  г., 

относно  създаване  на  електронни  пощенски  кутии,  изработка  на 

визитки  и  предоставяне  на  мобилни  апарати  със  симкарти  за 

служители в администрацията.

Докладва: Севинч Солакова

6.5.  писмо  за  създаване  на  електронни  пощенски  кутии  в 

домейн „cik.bg“ на Нина Димитрова и Милена Мишева.

Докладва: Севинч Солакова

6.6.  Докладна  записка,  вх.  №  ЦИК-09-66  от  24.08.2016  г. 

относно задълженията на ЦИК като първостепенен разпоредител с 

бюджет  в  случаите,  в  които  има  сключени договори на  стойност 

равна или надвишаваща 30 хил.лв. 

Докладва: Севинч Солакова

6.6. Отговор на писмо, получено по електронната поща, вх. № 

НР-18-01 от 22.08.2016 г. от Даниела Божинова.

Докладва: Румен Цачев

6.7.  писмо, вх. № ЦИК-00-559 от 15.08.2016 г., от в. „Труд“. 

За сведение.

Докладва: Владимир Пенев
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6.8. отговор на  писмо,  вх.  № ЕП-09-162 от 10.08.2016 г.  от 

следовател при Окръжна прокуратура – Хасково относно декларация 

на лице, гласувало в гр. Осло, Кралство Норвегия

Докладва: Владимир Пенев

6.9. Три писма, вх. № ЕП-09-170/1-3 от 05.08.2016 г. относно 

информация за  гласували в  чужбина  лица  във  връзка  с  изборите, 

произведени на 25 май 2015 г.

Докладва: Владимир Пенев

6.8. вх. № МИ-1-939 от 19.08.2016 г. от ОИК-Бойчиновци. За 

сведение.

Докладва: Иванка Грозева

6.9.  вх.  №  ПВР-00-15  от  22.08.2016  г.  от  Националното 

сдружение на общините във връзка с провеждането на семинар на 9 

и 10 септември 2016 г.

Докладва: Росица Матева

6.10. отговор на вх. № МИ-04-02-154 от 22.08.2016 г. – с едно 

изречение от Трето РУ на МВР – Варна, провеждано ли е обучение 

на председателите на СИК.

Докладва: Георги Баханов

6.11. вх. № МИ-09-549 от 19.08.2016 г. от административен 

ръководител на Районна прокуратура – Разлог. 

Докладва: Георги Баханов

7. Доклади относно постановления на прокуратури

Докладва: Владимир Пенев

Георги Баханов

8. Разни.

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир 

Пенев,  Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, 

Таня Цанева.
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ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Йорданка Ганчева.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Добър ден, колеги! 

В  залата  сме  11  членове  на  Централната  избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум.

Откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред:

По рубрика първа – Избори за президент и вицепрезидент на 

републиката  и  национален  референдум,  остават  двете  точки  от 

вчера,  а именно:

1.  Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката.

2. Приемане  на  общи  книжа  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и национален референдум.

По рубрика втора – Други:

3.  Искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения  с 

докладчици от вчера.

4.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК,  с 

докладчици от вчера.

5. Предложение  на  работната  група  за  експериментално 

машинно преброяване с докладчик – господин Томов.

6. Доклади по писма с докладчици от вчера.

7.  Доклади  относно  постановления  на  прокуратури  с 

докладчици от вчера.

8. Разни. 

Колеги,  имате ли предложения за изменение и допълнение 

към така предложения дневен ред?

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
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Тъй като вчера в края на работния ден получихме писмото от 

Народното събрание, имаме подготвени решения за назначаване на 

РИК,  също  така  решение  за  определяне  на  единните  номера  на 

секциите.  Ще  бъдат  във  вътрешната  мрежа.  Когато  намерите  за 

добре, за доклад.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.

Колеги, как предпочитате – да довършим стегнато дневния 

ред от вчера и след това да преминем към това принципно решение 

или в обратен ред? (Реплика на Румяна Сидерова.)

Добре,  записвам като нови точки – т.  2а и т.  2б:  Решение 

относно  формиране  на  съставите  на  РИК  и  Решение  относно 

единната номерация на секциите, с докладчик господин Христов.

Колеги, други предложения? Не виждам.

В такъв случай подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Приема се дневният ред.

По точка първа и точка втора:

Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и Приемане на общи книжа за 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум

Колеги,  по  отношение  на  т.  1  и  т.  2  от  дневния  ред,  ние 

знаем,  че  приехме  почти  целия  пакет  изборни  книжа  както  за 

изборите за президент и вицепрезидент, така и онези от тях, които 
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ще  бъдат  общи  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум.

Останаха ни още няколко изборни книги. Аз апелирам към 

Вас  и  към  работната  група,  която  изработва  тези  книжа,  за 

допълнителен  диалог,  така  че  в  скорошно  време  да  приемем  и 

оставащите изборни книжа.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Във връзка с допълнителна 

среща  на  работната  група  по  изборните  книжа,  ще  подготвя  да 

пуснем писмо до „Информационно обслужване“ заедно с копие от 

подготвените два проекта от протокол, за да могат да ни отговорят 

при въвеждане на данните – протоколът, който е предложен в новия 

вариант,  ще бъде ли по-удачен, или ще затрудни операторите при 

въвеждането на данните от гласуването.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Старият вариант е по-добър.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

В  тази  връзка  бих  допълнила,  ако  ЦИК се  обедини около 

това, да помолим отговорът да бъде в спешен порядък, а също така 

да попитаме дали би представлявало затруднение, а не да сравняват 

двата вида протоколи.

Колеги, моля за Вашите становища.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не  считам,  че  трябва  да  питаме 

официално „Информационно обслужване“ – поръчките не са готови. 

Чисто формално не считам, че е удачно да излизаме с такова писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

становища? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 5 (Ивилина Алексиева, 

Камелия Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова,);  против  –  8  (Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан 



9

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Севинч 

Солакова, Таня Цанева).

Колеги, не постигна мнозинство това предложение.

Затова отново повтарям апела си – моля в работен порядък в 

рамките на работна група да се изяснят въпросите, по които все още 

нямаме  яснота  и  противоречия  за  няколкото  оставащи  изборни 

книги,  за  да  може  след  това  да  приемем  решението,  да  ги 

обнародваме в  „Държавен вестник“,  да ги публикуваме на нашата 

страница – и политическите субекти, както и другите участници в 

процеса,  своевременно  да  знаят  с  какви  книжа  да  се  работи  за 

предстоящите избори.

Продължаваме към нова точка: 

Проект на решение относно формиране на съставите на 

РИК

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги, 

предполагам, както всеки от нас, си направих труда снощи отново да 

прегледам  всички  възможни  разпоредби  в  Изборния  кодекс, 

включително § 5, както и в Закона за прякото участие на гражданите 

в държавната власт и местното самоуправление.

Лежерното препращане на § 2 към съответните разпоредби 

на  Изборния  кодекс  ме  накара  да  направя  пълна  проверка  и 

констатирах,  че  няма  съответни  разпоредби  за  съставите  на 

комисиите.  Има,  когато  се  произвежда  едновременно  избори  за 

президент и вицепрезидент заедно с национален референдум. Има 

съответни  разпоредби,  когато  се  произвеждат  общински  избори 

заедно  с  национален  референдум.  Тогава  общинските  комисии, 

които събират протоколите от секциите в страната – всяка за своята 

община,  тоест  има  специална  разпоредба  за  увеличаване  броя  на 

членовете  на  общинските  комисии,  като  броят  на  членовете  на 

общинските комисии е съобразен с броя на секциите на територията 

на съответната община.
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Разбира се, посочени са следните числа: при до 150 секции – 

15 членове,  над 150 секции –  25 членове.  В градовете  с  районно 

деление – 31 членове, Столично – 39.

Докато при произвеждане на национален референдум заедно 

с  избори  за  президент  и  вицепрезидент  натовареността  не  е  по-

малка, тъй като по същия начин се гласува по два отделни списъка, в 

две  отделни  кутии,  различен  начин  на  гласуване.  Макар  че 

преброяването  е  по-лесно,  за  секционните избирателни комисии е 

предвиден  двоен  размер  на  възнаграждение,  но  за  районните 

избирателни  комисии  нито  е  предвиден  двоен  размер  на 

възнаграждение,  нито  е  предвидено  увеличаване  на  техния  брой. 

Изобщо  няма  никаква  разпоредба  в  тази  връзка,  не  че  има 

отрицателна разпоредба или забраняваща, или препращаща.

Затова  Ви  предлагам  да  съобразим  броя  на  районните 

избирателни  комисии,  търсейки  съответната  разпоредба,  да 

съобразим техния брой с броя на секциите на територията на района 

– сега той не е изборен, а на територията на съответния район.

Не предлагам прилагане на нормите, които касаят градовете 

с районно деление и Столична община, тъй като в тези райони има 

повече  от  една  районна  избирателна  комисия,  с  изключение  на 

Варна. 

Предлагам Ви да приложим първите две разпоредби: до 150 

секции –  15 членове, вместо 13, не е кой знае какво увеличението; и 

над 150 секции – 23 членове вместо 17.

Не  крия,  че  във  вчерашния  ден  получих  запитвания  или 

молби от няколко районни избирателни комисии – бивши, и колеги, 

които в момента са в общински избирателни комисии и им предстои 

разбира  се  –  не  е  тайна,  че  в партиите се  обсъждат  съставите  на 

новите районни избирателни комисии, по-скоро предложенията. 

Затова Ви предлагам там, където на територията на района 

има  150  секции,  да  назначим  районна  комисия,  да  вземем  най-

напред  такова  решение  –  с  15  членове,  а  над  150  секции  –  23 

членове.  Имаме  доста  райони,  където  са  над  150  секции,  повече 

отколкото в общински избори. Това са всичките ни големи градове 
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по същество. Това е моето предложение и предлагам да го обсъдим 

предварително. 

От тук нататък ще зависи броят на членовете на комисиите, 

които ще има всяка една от партиите. Аз съм направила изчисление, 

тоест по методиката, която приемаме и господин Христов е заложил, 

само  че  работейки  с  тези  числа,  както  и  с  делител  228 народни 

представители, обединени в парламентарни групи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  това,  което 

госпожа  Сидерова  поставя  като  въпрос,  означава,  че  тази  точка 

трябва да отпадне от дневния ред,  да бъде разгледана на работна 

група и едва тогава да се стигне до обсъждането в залата. 

Учудвам се обаче, че повече от два месеца това решение е 

готово – аз съм го давал поне 2 или 3 пъти с измененията на госпожа 

Сидерова, думичка не е обелила за това. Знае се, че ще бъдат две в 

едно и изведнъж към днешна дата – 24 август 2016 г., поставя нещо 

за обсъждане, което изобщо не е обсъждано, още повече че това е 

работа на нейната работна група.

Затова  предлагам  тази  точка  да  отпадне  от  дневния  ред. 

Независимо  че  отвсякъде  от  страна  звънят  във  връзка  с 

назначаването  и  определянето  на  консултациите,  и  щом  госпожо 

Сидерова като ръководител на работна група смята, че трябва нов 

подход да има, предлагам да отпадне.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  По  отношение  на 

процедурата не съм против.

Няма да обърна внимание на нападките, защото знаем всички 

кога е обнародван указът на президента за насрочване на национален 

референдум  заедно  с  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката,  нищо  че  решението  на  Народното  събрание  за 

президентските  избори  е  от  26  юли  2016 г.  Не  приемам  личните 

нападки. 
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Днес влиза това в дневния ред, затова днес поставям въпроса 

за съставите на районните избирателни комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Ще ползвате ли дуплика, господин Христов?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има процедурно 

предложение за отлагане на тази точка, разглеждане в съответната 

работна група и след това внасяне в ЦИК.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  това  процедурно 

предложение.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  3  (Владимир  Пенев,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков).

Отлагаме.

Заповядайте за отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз няма да се намесвам по никакъв 

начин в аргументите нито на единия, нито на другия колега.

Гласувах  „против“,  защото  можехме  с  вота  си  да  изразим 

отношението  си,  тъй  като  всички  сме  мислили  по  въпроса. 

Действително доста  отдавна е подготвено това решение.  За мен е 

почти безсмислено да продължаваме дебата в работна група и той да 

се връща в залата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Мусорлиева.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  гласувах  „против“,  тъй  като 

действително в момента областните администрации са в напреднала 

фаза на подготовка на процедурите по провеждане на консултациите 

и всяко отлагане на нашето принципно решение по някакъв начин 

ще затрудни този процес.



13

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  единна  номерация  на 

избирателните секции.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

моите инициали ще видите проект на решение, няма номер, тъй като 

го сложих в последния момент. Проектът на решение в общи линии 

е с текст, подобен на тези, които сме вземали досега. 

Съгласно Изборния кодекс е записано, че изборните райони 

или  в  случая,  както  се  наричат  „райони“,  по  време  на  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  следва  да  бъдат  същите,  които  са 

определени от последните избори за народни представители. Затова 

в  основанието  съм  включил  Указ  №  202  от  5  август  2014  г.  на 

президента на републиката.

Тъй  като  получихме  „Държавен  вестник“,  в  бр.  19  излезе 

Указ № 278 на президента, който отново определя, независимо че не 

е  задължен  да  направи  това  –  районите,  съм  го  включил  в 

основанията.

По отношение  на  самия единен  номер,  за  всяка  секция  се 

състои от 9 цифри, така както е било винаги досега. Структурата му 

е  една  и  съща.  В  случая,  тъй  като  става  въпрос  за   районни 

избирателни комисии, те са 31 на брой, тъй като се знае, че в София 

има  три  районни  избирателни  комисии  и  в  Пловдив  –  две.  Във 

всички  останали  областни  градове  –  по  една,  затова  именно 

абревиатурата тук „АА“, представя номера на областта, като с номер 

на  област  сме  посочили  кои  номера  какво  представляват,  като 

съответно за Пловдив-град и Пловдив-област има съответно номер 

16 и  17 и  за  София трите  РИК,  съответно София-23,  София-24 и 

София-25, с аналогични номера до № 31, който е Ямбол.
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Номерът  „ББ“  представлява  номерът  на  общината  в 

съответната  област,  съгласно  единния  класификатор  на 

административните териториални единици.

Номерът „СС“ е на административният район – там, където 

има административно районно деление, а именно Варна, Пловдив и 

София. Там, където няма  се изписва „00“.

Последните три цифри представляват номерът на секцията в 

общината,  а  за  София,  Пловдив  и  Варна,  съответно  в  съответния 

административен район.

Това са неща, които години наред са едни и същи, така че 

няма нищо съществено в тях.

Следващите точки се отнасят до сроковете, в които трябва да 

бъдат извършени тези действия, а именно, че кметовете на общини 

образуват със заповед избирателни секции за изборите за общински 

съветници и за кметове не по-късно от 17 септември 2016 г. или 50 

дни преди изборния ден и утвърждават тяхната номерация и адрес. 

Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява 

публично.  Тя  може  да  бъде  оспорвана  в  3-дневен  срок  от 

обявяването й. 

Тук текстът трябва да е не „пред РИК“, а „пред областния 

управител“,  като  областният  управител  се   произнася  в  3-дневен 

срок с решение. (Реплики.) Ще пресъздадем точно текста. Точка 3 ще 

се пресъздаде така, както е.

Кметовете  на  общини  изпращат  до  17  септември  2016  г., 

тоест не по-късно от 50 дни преди изборния ден, на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ 

списък с адресите на избирателните секции и уведомявам районната 

избирателна комисия. Съответната районната избирателна комисия в 

срок не по-късно от 1 октомври 2016 г. или 35 дни преди изборния 

ден формира единните номера на избирателните секции в района – 

без  „или  общината“,  съобразно  единната  номерация  на  секциите, 

определени с настоящото решение на ЦИК.

Каква е разликата? В крайна сметка са 9-те цифри, докато 

кметовете  определят  само  трите,  последните  три  цифри  в 
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съответната  община,  тоест  районната  комисия  е  тази,  която  ще 

трябва да образува крайната номерация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

(Уточнения.)

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Искам само да кажа, че между двата 

окръга има известна разлика – със Сърница. В Пазарджишки окръг 

има добавена община Сърница, защото през 2014 г. я нямаше, иначе 

няма никаква разлика. Това е разликата. (Уточнения.)

Не знаех какъв подход ще приемем – дали с отделно решение 

ще кажем, че се приема решение номер еди-кой си, същото нещо е и 

за районните избирателни комисии и така нататък. Така че остава.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  приемаме  да 

бъде общо решение с допълване на съответните правни основания от 

Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 

местното самоуправление.

Колеги, има ли други коментари?

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би не е точно тук решението, но 

има  един  проблем  в  изборите,  който  според  мен  се  неглижира. 

Кметовете  определят  секциите  към  някаква  си  дата.  Към  един 

момент започва тотална промяна – „тотална“ не е, силна дума е – 

започва една промяна на секции в голямо количество и общо взето 

се  получава един луфт.  Става  въпрос  за  точка  4.  То към 17-ти – 

хубаво  ще  го  изпрати,  но  въпросът  е  какво  ще  изпрати  – 

първоначалният или последващият вариант на адреса на въпросната 

секционна  избирателна  комисия?  Текстът  говори  само  за 

първоначалния  вариант  на  адреса  на  секционната  избирателна 

комисия. Идеята ми е да се постави при последващи промени „също 

се  уведомява  въпросната  районна  избирателна  комисия“.  Това  е 

моето предложение.

Този процес, уважаеми колеги, е да започна да се канализира 

по някакъв си начин. Това ми е идеята като начало. Изведнъж май 

пак няма да стане, но ей-така да го поставя. Пак!
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев.

Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  По  повод  поставения 

въпрос за общите секции и общата номерация. Ако ще го решаваме с 

това  решение,  да  имаме  една  т.  1,  която  да  гласи  така:  „При 

произвеждане  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  и  национален  референдум  на  6  ноември  2016  г.  се 

образуват  общи  избирателни  секции“.  И  нататък  следва 

номерацията, ако нямате нищо против.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, дотук има ли възражения?

Започвам  по  реда  на  решението.  Допълваме  „относно“, 

допълваме основанията със съответния член и параграф от Закона за 

прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление,  въвеждаме  нова  т.  1  като  следващите  точки 

продължават.  По  т.  2  правим  съответната  корекция  за  изборите, 

референдума и датата. По т. 3 се пресъздава новото съдържание на 

чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс. По т. 4 се добавя изречение и за нови 

секции.  Добавихме  и  датата.  Накрая:  „Решението  подлежи  на 

обжалване…“

Имаме ли други корекции, колеги? Не виждам.

Колеги,  подлагам на  гласуване така  предложен,  изменен и 

допълнен в зала проект на решение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3418-ПВР/НР.
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Колеги,  с  това  прекъсваме  нашето  заседание  поради 

работната  среща,  която  ни  предстои  с  Печатницата  на  БНБ  и 

представители на Администрация на Министерския съвет.

(След работната среща.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, 13 членове сме в 

Централната  избирателна  комисия  –  имаме  необходимия  кворум, 

продължаваме  днешното  заседание  след  една  много 

удовлетворителна среща с представители на Печатницата на БНБ и 

на Администрацията на Министерския съвет.

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ни ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения

Първи докладчик е господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-18 от 

10.08.2016 г. в ЦИК е постъпило искане от инж. Методи Чимев – 

кмет  на  община  Дупница,  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011 г.

Отдолу в основанието е описано помещението, което искат да 

отворят и че там се съхраняват от проведените избори на 23.102011 

г. книжа и материали.

Обаче в основанието е написано: „Във връзка с извършване 

на експертиза и предаване на подлежащите за архивиране книжа, за 

унищожение  и  спазване  на  указанията,  дадени  в  решението  на 

ЦИК“.  Тъй  като  това  е  основанието  и  знаем,  че  трябва  да  се 

съхраняват  тези  изборни  книжа до  провеждане  на  следващите  от 

същия  вид,  се  свързах  по  телефона  със  зам.-кмета,  с  главния 

секретар няколко пъти. Преди това с наше Решение № 3165-МИ на 

мой  доклад  от  01.04.2016  г.  сме  им  разрешили  отваряне  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали от 23 и 30 октомври 2011 г. за експертиза и унищожение. 

Така че  след проведения телефонен разговор исках да установя дали 
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е в същото помещение или става въпрос за отделно помещение и 

каква е целта за  отваряне на помещението,  в  което се съхраняват 

изборни  книжа  и  материали  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент. 

Вчера  едва  се  направи  уточнението,  че  след  една  входна 

врата имало три помещения с различни книжа и материали, които се 

съхраняват  в  съответните  помещения.  Тези  изборни  книжа  и 

материали от  2011  г.  за  президент  и  вицепрезидент  са  в  отделно 

помещение и са искали отварянето с цел да ги преместят на друго 

място,  за  да  освободят  място  за  новите  избори.  Казах  им  да  си 

напишат това основание подробно, да опишат къде ще съхраняват 

тези от 2011 г. и едва след това ние ще се произнесем с решение. 

Към момента е за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Друг  доклад  по  тази 

точка имате ли?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следващ докладчик – господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  Ви  постъпило  в 

ЦИК писмо, вх. № МИ-06-713 от 10.08.2016 г., което е от кмета на 

община Разград и е във връзка с изпълнение на наше Решение № 

2614-ПВР/МИ от 15.10.2016 г. във връзка с архивирането на книжата 

от изборите за общински съветници и кметове от 2011 г. 

Към писмото е приложена заповедта във връзка с извършване 

на експертизата за определяне на ценните и неценните книжа и тези, 

които подлежат на предаване в отдел „Държавен архив“ –Разград, 

съответно  е  приложен  протоколът  на  експертната  комисия, 

извършила експертизата.  Отделени са книжата, които подлежат на 

предаване в Държавен архив в отделно помещение, а класираните 

като  неценни  книжа  ще  бъдат  унищожени  по  реда  на  чл.  49  от 

Закона  за  националния  архивен  фонд.  Докладвам  това  писмо  за 

сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Следващ  докладчик  е  господин  Андреев,  който  ползва 

отпуск. Някой ще докладва ли за господин Андреев? Няма.

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова, която в момента е 

извън залата. Тя е записана в т. Писма.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК

Първи докладчик е господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.

Колеги,  постъпили  са  две  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения от ОИК-Русе във връзка с проведени дежурства. За 

тези  искания  има  издаден  контролер  лист,  извършен  е 

предварителен  контрол,  няма  пречка  да  бъдат  изплатени 

възнагражденията. Също така е изготвено от счетоводството справка 

за размера на сумите.

Исканията са във връзка с дежурства, дадени на 26.06.2016 г. 

от  председател  и  секретар,  на  27.06.2016  г.  от  едно  лице,  на 

30.06.2016 г. пак от един член и на 11.07.2016 г. 

Дежурствата са дадени на основание т. 12, буква „б“ и буква 

„а“ от наше Решение № 2901. Налице са основанията за проведените 

дежурства  и за  изплащане на  възнагражденията.  Предлагам да  ги 

одобрим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева, Мартин 

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,   Таня 

Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Пропуснах само да съобщя вх. № МИ-15-

883 за ОИК-Русе.
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Другото искане е с вх. № МИ-15-930 от 10.08.2016 г. от ОИК-

Тунджа във връзка със заседание, проведено на 08.08.2016 г. За това 

искане  има  контролен  лист  за  прехвърлителен  контрол,  както  и 

справка за  размера на сумите за  възнаграждение.  Няма пречка по 

тази част за изплащането. Заседанието е проведено законосъобразно 

във връзка с наши Решение № 2901, Раздел I, т. 1 буква „б“ и „д“. 

Това са основания за освобождаване и прекратяване пълномощията 

и  за  избиране  на  следващия  кандидат  за  общински  съветник. 

Предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждението  на  членовете, 

участвали в заседанието.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по молба на колегата 

Ганчева, която е в отпуск, докладвам нейни преписки.

Първата преписка е до кмета на община Ракитово, на вх. № 

МИ-06-726  от  17.08.2016  г.  Кметът  на  община  Ракитово  ни  е 

изпратил  справки  за  необходимите  средства  за  възнаграждения  и 

осигурителни вноски на ОИК – 2011 г. и 2015 г., явно за Ракитово, за 

проведени  заседания  на  04.06.2015  г.  и  на  12.06.2015  г.  и  едно 

дежурство на 03.06.2015 г. на база изготвени ведомости  и е описал 

сумата.

Колегата  Ганчева  е  подготвила  писмо до  кмета  на  община 

Ракитово  във  връзка  с  това  писмо,  с  което  им  връщаме  за 

представяне  пред  Администрацията  на  Министерския  съвет,  чрез 

областната  администрация  завереното  копие  на  справка  за 

необходимите  средства  и  заверено  копие  на  ведомост  на  ОИК за 
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проведените две заседания и едно дежурство и заверено копие на 

рекапитулация. 

Отдолу  има  обяснителен  текст  –  с  едно  изречение,  че 

съгласно  писмо  от  28.04.2016  г.  на  изпълняващия  длъжността 

„Главен секретар“ на Министерския съвет до областните управители 

възнагражденията  на  ОИК  по  одобрени  искания  с  протоколно 

решение  на  ЦИК  до  30.04.2016 г.  следва  да  бъдат  изплатени  от 

Администрацията  на  Министерския  съвет  чрез  областната 

администрация по съществуващия до момента ред.

Моля да подложите на гласуване писмото с този текст.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Това е писмо със стандартен, вече утвърден текст в ЦИК.

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,   Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов); 

против – няма.

Приема се.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря.

Следващото искане, което е на колегата Ганчева, е с вх. № 

МИ-15-917 от 05.08.2016 г. и следващ номер към същия вх. № МИ-

15-917 от 16.08.2016 г. постъпило искане от председателя на ОИК-

Каварна за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 

22 юли 2016 г. в състав: председател, зам.-председател, секретар и 5-

ма членове.

Приложено е към първоначалното искане, уважаеми колеги, 

протокол от 22.07.2016 г., с който са прекратени пълномощията на 

общинския  съветник  от  листата  на  партия  „Българска 
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социалистическа  партия“  и  Решение  №  201  от   2016 г.,  тоест 

комплектувано е с необходимите документи. 

Единственият проблем, който е бил към онзи момент и който 

е накарало колегата Ганчева да се обади, е,  че бил, че искането е 

било  подписано  единствено  от  председателя  на  комисията.  След 

проведения  телефонен  разговор  с  цитирания  преди  малко  от  мен 

втори вх.номер от 16.08.2016 г. е получено в ЦИК същото искане, но 

вече подписано от председателя и секретаря.  Затова се е забавило 

докладването,  уважаеми  колеги.  Имаме  необходимите  справки, 

съгласувания  и  контролен  лист  от  счетоводството  и  финансовия 

контрольор  на  ЦИК  и  справка  за  размера  на  сумите  за 

възнаграждения,  подписани  и  с  контролния  лист,  че  могат  да  се 

изплатят.

Така че, колеги, Ви предлагам да вземем решение, с което да 

одобрим  изплащането  на  възнаграждението  за  проведено  едно 

заседание  на  22.07.2016  г.  на  ОИК-Каварна  и  да  изплатим 

възнаграждение  на председател,  зам.-председател,  секретар и 5-ма 

членове, съгласно приложените справки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Позволете  ми само под 

формата на реплика да кажа, че Централната избирателна комисия 

не  е  забавила  докладването.  Напротив,  тя  е  дала  указание  към 

съответната ОИК да изпълнява разпоредбите на закона и решенията 

на ЦИК по повод оформяне на изходяща кореспонденция. 

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Колеги,  следващото искане,  което ще 

Ви докладвам, първо беше разпределено на мен, после на колегата 
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Ганчева,  после  пак  се  върна  при  мен.  Входящ  №  МИ-15-928  от 

09.08.2016 г. искане за изплащане на възнаграждение на членовете 

на  ОИК-Якоруда  за  проведено  заседание  на  15.07.2016  г. 

Първоначалното  заявление  или  искане  беше  подписано:  „С 

уважение, ОИК-Якоруда“, и един подпис.

След това и аз се свързах с председателя на ОИК-Якоруда, 

помолих  администрацията  на  ЦИК,  отново  бяха  проведени 

разговори със секретаря, за да може да се изпрати искане, съгласно 

наши решения, подписано от председателя и от секретаря на ОИК-

Якоруда, подпечатано с печата на същата Получено е такова искане 

от ОИК-Якоруда,  има контролен лист за предварителния контрол, 

справка № 35 за размера на сумите за възнаграждение.

Уважаеми  колеги,  ще  Ви  моля  да  одобрим  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведено  едно  заседание  на  15.07.2016  г.  на 

ОИК-Якоруда в състав председател, зам.-председател, секретар и 8 

членове. Това е по Раздел I, т. 1, буква „б“ и буква „г“ от Решение № 

2901 на ЦИК, с което са прекратени – основанието е прекратяване на 

пълномощията на един от общински съветник и обявяват за избран 

следващия от листата на ДПС.

Ще моля  да  подложите  на  гласуване  изплащането  на  това 

възнаграждение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И последното искане, уважаеми колеги, 

което е пак на колегата Ганчева – вх. № МИ-15-933 от 12.08.2016 г. 
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Искането е подписано от председателя и секретаря ОИК-Симитли, 

подпечатано  с  печата  на  същата  комисия,  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведени  заседания  на  ОИК-Симитли,  както 

следва:  заседание  на  31.03.2016  г.  в  състав:  председател,  зам.-

председател,  секретар  и  8  членове;  заседание  на  14.04.2016  г.  за 

председател,  зам.-председател,  секретар  и  8 членове,  заседание  на 

25.04.2016 г. в същия състав и заседание на 08.08.2016 г. в състав 

председател, зам.-председател, секретар и 7 членове. 

Приложена  е  справка  за  размера  на  възнагражденията, 

контролен  лист  за  предварителния  контрол,  които  са  одобрени. 

Приложени са протоколите за проведените заседания. 

Така,  че  ще  Ви  моля,  уважаеми  колеги,  изплащането  на 

възнагражденията, така както са посочени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

Колеги, връщаме се към предходна точка от дневния ред: 

Искания за отваряне на запечатани помещения

За колегата Андреев ще докладва госпожа Сидерова.

РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектът 

е с № 3392 в папката на колегата Андреев от вчерашното заседание.

Постъпило е искане, вх. № МИ-05-81 от 19.08.2016 г. на от 

областния управител на област Бургас за даване на разрешение за 

отваряне  на  изборни  помещения  за  архивиране  и  унищожаване 

съответно от няколко вида избори:  избори за Европарламент и за 
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народни представители на 25 юни 2005 г. – двата избора, и от 2009 

г.,  избори  за  общински  съветници  и  кметове  2011  г.,  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката   2011  г.,  за  народни 

представители на 2013 г. и 2014 г.

Колегата в решението е съобразил, че изборите от 2014 г. за 

народни представители,  както  и  за  президент и  вицепрезидент  на 

републиката все още не подлежат на архивиране, тъй като срокът за 

съхранение е 5-годишен.

Освен  това  имаме  искане  за  унищожаване  на  наличните, 

неизползвани бюлетини от изборите за 2005 г.,  2009 г.,  2011 г.,  и 

2013 г.  и  национален референдум 2015 г.  Всички те  подлежат на 

унищожаване. Имаме и специални решения в тази връзка.

Виждате подготвения проект на решение.

Разрешава се отваряне на запечатаното помещение в областна 

администрация на област Бургас, в което се съхраняват изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 

представители на 25 юни 2005 г.,  на 7 юни 2009 г.,  за  общински 

съветници  и  кметове  и  на  23  и  30 октомври  2011  г.,  за  народни 

представители на 12 май 2013 г.  и за народни представители на 5 

октомври  2014  г.,  във  връзка  с  извършване  на  експертиза  и 

предаване  на  подлежащите  на  архивиране  изборни  книжа  от 

изборите за народни представители 2005 г., 2009 г. и за общински 

съветници и кметове 2011 г. и за изборите за народни представители 

2013 г.на ТД „Държавен архив“ – Бургас, 

Разрешава  унищожаването  на  неизползваните  бюлетини  от 

изборите  за  народни  представители  2005  г.,  2009  г.,  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  2011  г.,  изборите  за  народни 

представители 2013 г. и национален референдум 2014 г. или 2013 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от 

Решение  № 2662-МИ/НР от  18.10.2015  г.  на  ЦИК от  комисия  от 

длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината. За 

извършените  действия  да  се  съставят  съответните  протоколи, 
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съобразно  изискванията  на  т.  31  от  Решение  №  2662-МИ/НР  от 

18.10.2015 г. 

Книжата  и  материалите  от  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. се съхраняват в помещението 

до произвеждане на следващите избори за народни представители.

Книжата  и  материалите  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент – тук обаче е изпусната датата, 23 и 30 октомври 2011 

г.,  се  съхраняват  в  помещението  до  произвеждане  на  следващите 

избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица от общинската администрация и от съставения протокол да се 

изпратят на ЦИК.

Предлагам  да  са  „съставените“  протоколи,  защото  ще  има 

протоколи за експертизата и протокола какво са прегледали и какво 

са дали за унищожаване, какво са дали за архивиране. Нали така!

След предаване на книжата и материалите от произведените 

избори – изброяват се отново, да не ги повтарям, на ТД „Държавен 

архив“ – Бургас, и унищожаване на останалите книжа и материали 

да се изпрати в ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за 

отваряне  на  помещението.  Този абзац  е  стандартен,  който пишем 

при всички. Той следва и от нашите решения.

„Решението подлежи на обжалване …“

Имате ли предложения?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч 

Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3419.
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Продължаваме  с  докладчиците  по  следваща  точка от 

дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам Ви с вх. № МИ-

15-941 от 17.08.2016 г. – искане за изплащане на възнаграждение на 

ОИК-Свищов.

ОИК-Свищов  във  връзка  с  получени  две  постановления  за 

прекратяване  на  досъдебно  производство  от  04.08.2016  г.  и 

08.08.2016 г.  е  провела извънредни дежурства  на  10.08.2016 г.  от 

председател  и  секретар,  както  и  дежурство  на  14.08.2016  г.  от 

председател и секретар за подготовка на заседанията за разглеждане 

на постановленията на 11.08.2016 г. От протокол от заседанието е 

видно,  че  са  обсъдили  постановлението  за  прекратяване  на 

досъдебно  производство  и  съответно  са  взели  решение  да  не 

обжалват постановлението. Решението е № 286 от 11.08.2016 г., като 

на  това  заседание  са  присъствали  председател,  зам.-председател, 

секретар  и 7  членове и на  15.08.2016 г.  са  провели заседание,  на 

което  са  присъствали  председател,  зам.-председател,  секретар  4  7 

членове, на което са разгледали постановлението от 08.08.2016 г. и с 

Решение  № 287   от  15.08.2016  г.  подробно,  с  което  са  обсъдили 

постановлението, са решили да откажат да обжалват и да образуват 

административнонаказателно производство срещу лицето, гласувало 

в  нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс,  поради  което 

предлагам да ни се изплатят възнагражденията за двете дежурства и 

заседания. Има приложен контролен лист за предварителен контрол 

със  становище  възнагражденията  да  бъдат  изплатени,  както  и 

справка  за  размера  на  исканите  възнаграждения,  подписано  от 

длъжностните лица.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  



28

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 

няма.

Приема се.

Госпожо Бойкинова, имате ли още доклади по тази точка?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващото възнаграждение е с вх. 

№ МИ-15-940 от 17.08.2016 г. от ОИК-Свищов. То е за извънредно 

дежурство, осъществено от председател, секретар и член във връзка 

с  подадено  уведомление  от  общински  съветник  с  искане  за 

прекратяване  на  пълномощията  му.  Дежурството  е  във  връзка  с 

подготовка на заседанието, което се е провело на 02.08.2016 г., на 

което  са  присъствали  председател,  зам.-председател,  секретар  и  8 

членове.  На  това  заседание  са  прекратени  пълномощията  на 

общинския съветник и е избран следващия от листата на съответната 

партия.

Предлагам  да  им  се  изплати  възнаграждението  за 

докладваното дежурство и заседание. Има приложен контролен лист 

за  предварителен  контрол  със  становище  да  бъде  изплатено 

възнаграждението,  както  и  справка  за  размера  на  исканото 

възнаграждение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 

няма.

Приема се.

По следваща точка от дневния ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения



29

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващ доклад.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 

МИ-14-175 от 22.08.2016 г. на кмета на община Горна Оряховица. Те 

са две писма. Едното е № ЕП-14-04 от 22.08.2016 г. С едното писмо 

кметът на община Горна Оряховица моли ЦИК да вземе решение за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват  изборни 

книжа и материали от изборите за Европейски парламент през 2007 

г. При проведен е разговор със секретаря на общината установих, че 

в  това  помещение  се  съхраняват  само  единствено  тези  книжа  и 

материали.

С второто писмо моли ЦИК да вземе решение,  с  което да 

разреши отварянето на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и 

кметове  и  за  президент  и  вицепрезидент  от  2011  г.  във  връзка  с 

унищожаване на ценни документи. Установих, че ние с Решение № 

3293 всъщност сме разрешили отваряне на това помещение с  цел 

извършване на експертиза и предаване на книжата и материалите от 

местните избори в отдел „Държавен архив“ – Велико Търново, като 

в  последния  абзац  на  решението  сме  написали  както  и  за 

унищожаването  като  изрично сме  указали,  че  изборните  книжа и 

материали  за  президент  и  вицепрезидент  се  съхраняват  в 

помещението  до  следващите  избори  и  във  връзка  с  горното  съм 

написала писмо до кмета, че във връзка с искането му за отваряне на 

помещението, в което се съхраняват  изборни книжа и материали за 

изборите  за  Европейски  парламент  „Ви  уведомяваме,  че  ЦИК  е 

компетентна  да  дава  разрешение  за  отваряне  на  помещения  с 

изборни  книжа  и  материали от  избори  от  2011  г.  до  настоящия 

момент“.

Писмото е в моята папка. В отговор на писмото им с искане 

за  отваряне  на  помещението  уведомявам,  че  ЦИК  вече  се  е 

произнесла с Решение № 3293 и не е необходимо да се произнася с 

друго решение във връзка с унищожаване на неценните документи и 

следва да спазват изискванията на това наше Решение № 3293 и след 
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отварянето и предаването да ни изпратят необходимата информация, 

така както е указано в Решение № 3293.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Колеги, да гласуваме изпращането на това писмо.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар 

Томов); против – няма.

Приема се.

Колеги, по точка четвърта:

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК

Докладчик е господин Чаушев. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  15-911  от 

02.08.2016 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от  ОИК-Сливен  за  проведени  заседания  и  дежурства.  Към 

преписката има съответният контролен лист и съответната справка 

от счетоводството и финансовия контрольор към момента. Иска се за 

заседание  на  07.07.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

зам.-председател  –  двама,  секретар  и  9  членове,  на  което  са 

прекратили правомощията на член на общинския съвет, съответно са 

обявили друг.

На  основание  чл.  458,  ал.  1  от  ИК  предлагам  да  им  се 

изплати.  Иска  се  за  дежурство  на  06.07.2016  г.  от  председател  и 

секретар за подготовка на заседанието на 07.07.2016 г., поради което 

на основание наше Решение № 2901 от 05.11.2011 г., т. 12, буква „а“ 

предлагам да  им се  изплати това  възнаграждение  – дежурство на 

12.07.2016  г.  от  председател,  секретар  и  член  за  изготвяне  на 

удостоверенията и уведомленията до общинския съвет на Сливен.
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На основание Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г.,  т.  12, 

буква „а“ предлагам да им се изплати, съответно на 28.07.2016 г. за 

председател за участие в сесията на общинския съвет и връчване на 

въпросното  удостоверение  за  новоизбрания  общински  съветник. 

Предлагам на основание т. 12, буква „г“ от Решение № 2901-МИ от 

05.11.2015 г. на ЦИК да му се изплати на председателя,  а също и 

дежурство на 29.07.2016 г. на председател и секретар за подготвяне 

на документацията и изпращане в ЦИК на въпросните искания за 

дежурство. Предлагам на основание Решение № 2901 от 05.11.2015 

г.  на  ЦИК,  т.  12,  буква  „а“ и буква „е“ да  им се  изплати и това 

дежурство.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси?

Който е съгласен с предложеното от колегата Ерхан Чаушев, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  следващ 

докладчик по тази точка е господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С писмо, вх. № МИ-15-552 от 11.04.2016 

г.,  сме  получили  от  ОИК-Пещера  искане  не  е  точно  за 

възнаграждение,  а за изплащане на командировъчни за явяване на 

съдебни заседания по административни дела в Административен съд 

– Пазарджик, получаване на избирателни списъци от първи и втори 

тур, след проверка и присъствие на заседание на членове на ОИК с 

настоящ адрес, различен от Пещера.

Помолили са за нашето становище и съдействие за спазване 

на  наше  Решение  №  2901-МИ  от  страна  на  община  Пещера  – 

изплащане на представените командировъчни. Тоест те са си дали 

какво становище искат да им дадем.
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С  наше  писмо,  изх.  №  МИ-06-358  от  21.04.2016  г.  ние 

съответно, което е адресирано до господин Зайчев – кмет на община 

Пещера, област Пазарджик, с копие до ОИК-Пещера, получено и от 

двата  адресата,  сме  обяснили,  че  с  наше  Решение  №  2901-МИ 

Централната  избирателна  комисия  е  определила  разходите  за 

пътувания и дневни. С две думи то е казано,  че  кога,  при какви 

случаи как се действа, като с две думи сме казали, че в този случай 

това трябва да се изплати от общината и е за сметка на държавния 

бюджет. Завършваме с изречението, че ги призоваваме да изпълнят 

своите задължения, респективно да изплатят командировъчните.

Получено е ново писмо от 22.08.2016 г. към същия входящ 

номер, което е на мой доклад днес, с което председателя на ОИК-

Пещера Нина Костова ни уведомява, че въпреки получения от нас 

отговор с  писмото,  изходящ номер,  който казах,  за  изплащане на 

командировъчни на членовете на ОИК, от общината не предприемат 

действия по заплащането за пътни и дневни за месеците февруари и 

март 2016 г.  Наистина е много времето и тя с леко ироничен тон 

накрая ни казва, че на 16.08.2016 г. са отправили въпрос към главния 

финансист на община Пещера кога ще бъдат изплатени дължимите 

суми и им е било отговорено в кавички, че чака одобрение от много 

институции.

Обръщението  към  нас  е  –  молят  да  им  отговорим  от  кои 

институции  трябва  да  бъдат  одобрени  тези  пари  и  в  какъв  срок, 

както и да им съдействаме за бързото им одобрение и изплащане.

Имаме няколко варианта – не съм подготвил писмо, защото 

ние  вече  сме  изпратили такова.  Единият  вариант  е  напомнително 

писмо до кмета, отново с копие до ОИК. Другият вариант е може би 

до  Министерския  съвет.  Аз  не  зная  от  Администрацията  на 

Министерския  съвет  ли  получават  тези  средства?  Поставям  го  за 

обсъждане. Ще изготвя своевременно, ако трябва нещо. Може и с 

телефонен разговор да се опитаме. Това са само командировъчни за 

явяване на съдебни заседания, получаване на избирателни списъци и 

присъствие  на  заседания  на  ОИК-Пещера  от  членове  с  настоящ 

адрес, различен от гр. Пещера. Не знам дали това е обосновано – да 
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се изплащат командировъчни, но очевидно е, видно от наше писмо, 

изх.  № МИ-06-358.  Тогава  така  сме  преценили,  че  следва  да  се 

изплатят за сметка на държавния бюджет. Посочили сме правното 

основание, на което трябва да се изплатят – Раздел V, т. 20 от наше 

Решение № 2901-МИ. Тоест ние сме предприели действията тогава, 

но в крайна сметка отново се обръщат към нас за помощ.

От  друга  страна,  не  можем да  бъдем  арбитър  за  твърдени 

разговори с финансиста на община Пещера и ми се струва, че с това 

писмо колегите от Пещера ни поставят в ролята на… „Той ни каза 

така, пък Вие ни кажете вярно ли е това“. Аз не мисля, че трябва да 

се  намесваме  в  техния  диалог.  Може  би  да  препратим  писмото 

отново до кмета на ОИК-пещера, което вече сме изготвили: “Отново 

Ви изпращаме“. 

От председателя на ОИК-Пещера по електронната поща: „С 

поздрави,  председател  на  ОИК-Пещера,  Нина  Костова“.  Липсва 

подпис,  защото  е  получено  по  електронната  поща.  Такава  е 

кореспонденцията и първия път. Ние своевременно сме реагирали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Колеги, моля за Вашето становище – чухте и предложенията 

на господин Ивков. (Реплики.)

ИВАЙЛО ИВКОВ:  В такъв случай, колеги, ако искате да се 

обединим – не зная дали ще гласувате да ме упълномощите, или не, 

да  проведа  разговори  оперативно  с  кмета  на  Пещера  и  с  нашия 

колега председателя на ОИК, все пак чисто информационно какво с 

кмета сме говорили и докъде сме стигнали, и да Ви информирам, 

когато има разрешение на въпроса или ако няма в разумен срок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, по това предложение? Не възразяваме.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч 
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Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 

против – няма.

Приема се.

И последен докладчик по тази точка – госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги, 

постъпило е искане от ОИК-Елин Пелин –  било е подписано само от 

председателя,  след  което  го  е  преподписал  и  секретарят  на 

комисията, отбелязал е и датата на преподписването, за изплащане 

на едно заседание, проведено на 05.07.2016 г. Изпратен е протоколът 

и копие от взетите решения. На заседанието са присъствали всички 

11 членове на комисията - председател, зам.-председател, секретар и 

8  членове.  Измината  е  процедурата  по  изплащането  на 

възнаграждение в ЦИК.

Предлагам да вземем решение да се изплати възнаграждение 

за  проведеното  заседание  на  ОИК-Елин  Пелин  на  всичките  11 

членове на 05.07.2016 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч 

Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 

против – няма.

Приема се.

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Предложение  на  работната  група  за  експериментално 

машинно преброяване

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Колеги, предложението е качено във мрежата за вчерашното 

заседание, в моя папка. То е резултат от обсъждането на проблемите, 
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свързани  с  експерименталното  машинно  преброяване,  което 

работната група направи преди една седмица, при което общо взето 

възникна  консенсус  по  становището,  че  преди  да  се  разработи  в 

детайли  организационен  план  и  методика  за  провеждане  на 

експеримента, трябва да изберем един от  два възможни варианта, 

които обсъдихме на заседанието. Те предполагат доста съществени 

различия  един  от  друг  –  организационни,  технологични  и 

методически, така че стигнахме до извода, че първо ще предложим 

на комисията да обсъди тези два варианта, да избере един от тях и 

след това в 10-дневен срок работната група да внесе и предложение 

за цялостна организация на експеримента.

Двата  варианта.  Единият  е  да  се  проведе  по  време  на 

изборите.  Обсъждахме главно това то да бъде в голяма училищна 

сграда, където да се обхванат всички секции, да има възможност да 

се инсталират машини, с които преброителна група или комисия да 

свърши тази работа  в деня на  изборите и  всъщност преди в тази 

ситуация секционните избирателни комисии да предадат изборните 

книжа на районните избирателни комисии.

Вторият обсъждан вариант беше да не се прави нищо, а след 

тях  да  бъдат  доставени в  ЦИК – обсъждахме различни числа,  но 

минимум  20  чувала  с  резултати  от  изборите  от  софийските 

избирателни райони и тук, на място, комисия или екип, определен от 

ЦИК,  да  извърши  машинното  преброяване  достатъчно  прозрачно 

при възможността да присъстват всички заинтересовани страни. В 

крайна  сметка  неговата  цел  е  експериментална.  Не  е  необходимо 

задължително да се прави по време на изборите и няма да повлияе на 

изборните резултати.

Около това  –  в  този  втори вариант,  като  че  ли се  оформи 

доста  убедително мнозинство  в  работната  група  при  заседанието. 

Затова  него предлагаме като протоколно решение на Централната 

избирателна  комисия.  Ще  изчета  текста,  който  предлагаме,  той 

разбира се може да подлежи на обсъждане, на редакция и да не бъде 

приет, естествено.
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Главното  съображение  е,  че  много  чисто  може  да  бъде 

проведен  експериментът  и  по  никакъв  начин  провеждането  на 

експеримента няма да се отрази на произвеждането на изборите в 

секциите,  с  резултатите  от  които  ще  бъде  извършено  машинно 

преброяване. Горе долу, това са двата варианта.

Колеги, искрената ни молба е да вземе решение по един от 

тях, за да действаме нататък, защото няма смисъл да разработваме 

две алтернативни методики.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само да допълня, извинявайте.

За информация – пристигнаха писма от Русия и от Индия с 

информация за експерименталното машинно преброяване, качени са 

във  вътрешната  мрежа за  днес.  Руското е  доста  обемно на  руски 

език,  засега не е дадено за превод. Това исках да допълня.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  отношение  на 

предоставените материали от Централната избирателна комисия на 

Руската федерация аз моля работната група да прецени каква част от 

тези материали биха могли да бъдат ползвани за целите за условия и 

ред  за  организиране  и  провеждане  на  машинно  преброяване  на 

гласовете и тогава да видим какво да възложим за превод. Това е 

решение на работната група. Така съм и направила резолюция.

Но,  колеги,  да  се  върнем  към  основния  въпрос.  Въпросът, 

който постави господин Томов, е кога ще се проведе експериментът 

–  по  време  на  произвеждане  на  изборите  или  след  това,  като 

работната  група  предлага  да  е  след  това.  Аз  поддържам  това  да 

вземем решение по  този  въпрос  днес,  за  да  може вече  работната 

група да се ориентира от тук насетне.

Колеги,  моля  Ви,  обсъждаме  този  въпрос,  моля  за  Вашите 

становища.  Ако  искате,  следобед  –  сега  да  имате  възможност  да 

мислите, и следобед да продължим. Но ако сега сте готови, моля за 

тази дискусия.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Предлагам  да  остане  за 

следобед. Аз се извинявам, не присъствах на работна група, защото 
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бях в отпуск по болест, но ми се струва, че предложението излиза 

извън рамките на закона и по-добре да го обсъдим на работна група.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ние  го  обсъждахме  много  дълго 

време..

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Колко  души  бяхте,  бе, 

мили хора?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  души  бяхме  –  10.  Беше 

председателката,  бях аз,  беше Владимир Попов,  дойдоха Баханов, 

Ганчева, Мария Бойкинова… 

РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Добре,  нека да не викаме 

така – ние го обсъждахме, защото в третото изречение еднозначно 

Вие предлагате нещо съвсем различно от закона. Прочети!

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като зная, че 

това предложение е сериозно и изисква размисъл, не предлагам да се 

събира  отново  работна  група,  но,  колеги,  господин  Томов  ни 

представи предложенията. Нека като първа точка на следобедното 

заседание – ще имаме обедната почивка, за да помислим, като първа 

точка на следобедното заседание да върнем този дебат.

Колеги, продължаваме със следващата точка:

Доклади по писма

Първа е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение.

От  Печатницата  вчера  се  получиха,  знаете,  вариантите  на 

протоколи,  които  поискахме  –  №  ЦИК-00-570  от  23.08.2016  г. 

(Реплики.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  сега  да 

докладваме по писма, а след това ще обсъждаме други въпроси. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Докладвам Ви писмо, вх. № МИ-15-

95 от 23.08.2016 г., както и писмо № МИ-15-949 от 23.08.2016 г. – те 

са  свързани,  от  ОИК-Балчик  и  от  Долни  Дъбник,  свързани  с 

подготовката  и  произвеждането  на  новите  избори  на  2  октомври 

2016 г. Писмо, вх. № МИ-15-943 от 18.082016 г. от ОИК-Ружинци. С 

това решение те са определили броя на мандатите в Общински съвет 
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Ружинци. За сведение го докладвам, пак свързано с новите избори на 

2 октомври 2016 г., както и вх. № МИ-15-949 – това е от ОИК-Долни 

Дъбник относно Петърница. За сведение.

В тази връзка вече е подготвена справката с броя секции с 

тяхната номерация за новите избори на 2 октомври 2016 г. с броя на 

избирателите. Информацията е събрана в отговор на наше писмо до 

кметовете на общини и със съдействието на администрацията, която 

се наложи да напомни, за да можем да публикуваме тази справка на 

нашата  страница  в  рубриката  „Нови  избори“,  както  обичайно  го 

правим.

Моля за одобрение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова); против – 

няма.

Приема се.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам Ви за сведение – 

може  да  се  запознаете  в  папка  „Покани  за  семинари“.  Ако  не  в 

днешна  папка,  във  вчерашно  заседание  бяха  публикувани.  Вх.  № 

ЦИК-00-569 от 22.08.2016 г. и вх. № към ЦИК-00-48 от 18.08.2016 г. 

За сведение на ЦИК. При желание можете да се заявите за участие, 

както госпожа Манолова има предвид за администрацията.

Колеги, докладвам Ви няколко докладни записки от госпожа 

Манолова във връзка с работата в ЦИК и на администрацията.

С вх. № ЦИК-09-64 от 24.08.2016 г. тя предлага да одобрим 

разход за изработка на визитни картички за колегата Мартин Райков 

в размер до 40 лв. без ДДС. Моля за одобрение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова); против – няма.

Приема се.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  втора  докладна  записка  от 

госпожа Манолова, вх. № ЦИК-09-65 от 24.08.2016 г. Тя предлага 

създаване на електронни пощенски кутии, изработка на визитки и 

предоставяне  на  мобилни  апарати  със  симкарти  за  служители  в 

администрацията.  Това  са  колегите  Нина  Димитрова  и  Милена 

Мишева.  Моля  за  одобрение  с  оглед  на  това,  че  в  §  10.00  – 

Издръжка, има такива налични средства. Размерът е до 100 лв. без 

ДДС.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова); против – няма.

Приема се.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  госпожа  Манолова  е 

подготвила писмо до господин Филипов за създаване на електронни 

пощенски кутии в  домейн „cik.bg“  на Нина Димитрова и Милена 

Мишева. Моля за одобрение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова); против – няма.

Приема се.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  в  изпълнение  на 

Решение  № 593  от  20.07.2016  г.  на  Министерския  съвет  относно 

условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по 

договори и указание на Министерството на финансите от 29.07.2016 

г. е изготвена докладна записка от госпожа Грозданова, вх. № ЦИК-

09-66 от 24.08.2016 г. В тази докладна записка тя подробно обяснява, 

съобразно  указанията  на  Министерството  на  финансите  какви  са 

задълженията на ЦИК като първостепенен разпоредител с бюджет в 

случаите,  в  които има сключени договори на  стойност равна  или 

надвишаваща  30  хил.лв.  Предлага  счетоводителите  Силвия 

Грозданова,  Ганка  Герасимова  и  Жасмина  Пеовска  да  бъдат 

оправомощени да осъществяват обмен на информацията между ЦИК 

и  органите  на  НАП  и  агенция  „Митници“.  Тази  информация  да 

предоставим  след  тяхното  оправомощаване  с  наше  решение  на 

Министерството на финансите. Моля за одобрение счетоводителите 

да бъдат лицата, които от името на ЦИК да правят уведомленията и 

за  оправомощаването  на  колегите-счетоводители  да  уведомим 

Министерството на финансите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова,);  против 

– няма.

Приема се.

Продължаваме със следващ докладчик господин Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.



41

Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви  писмо,  получено  по 

електронната  поща,  вх.  №  НР-18-01  от  22.08.2016  г.  от  Даниела 

Божинова.  В  това  писмо  тя  ни  казва,  че  бланките,  свързани  с 

президентските избори, са налични на интернет страницата ни, но 

такива липсват за националния референдум, конкретно свързаните с 

регистрация на инициативни комитети за националния референдум. 

Изразява  също  така  и  възмущение  от  организацията  на  нашата 

интернет страница и намирането на информация, която едно лице 

иска да намери.

Подготвил съм проект на отговор във връзка с писмото й по 

отношение на националния референдум. Всъщност затова е нейното 

питане. Проектът на отговор е в моя папка за вчерашното заседание 

и ще Ви помоля да го погледнете. Беше за вчера, но нали останаха 

няколко точки от дневния ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги виждате пред Вас 

проекта на писмото. Имате ли коментари, предложения?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  С  отговора  ние  казваме,  че  по  повод 

нейното  питане  е  приела  хронограмата,  в  която  са  посочени 

основните срокове и действията, че тази хронограма е публикувана 

на нашата интернет страница.

Конкретно за нейното питане за националния референдум и 

за  регистрацията  на  инициативните  комитети  сме  посочили 

законовия срок по чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс за приемане на 

изборните книжа за националния референдум и във връзка с това, че 

всички  необходими  решения,  книжа,  включително  и  изборните 

книжа  за  националния  референдум  ще  бъдат  публикувани  на 

интернет страницата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

коментари.

Режим на гласуване на този отговор.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч 

Солакова, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.

Приема се.

Колеги, един въпрос по повод интернет страницата, свързан с 

току-що  докладваното.  Имаме  рубрики  „Избори  за  президент  и 

вицепрезидент“,  „Национален  референдум“,  „Нови  избори“, 

„Частични избори“. Във всички тези рубрики ние имаме подрубрика 

„Решения“.

Въпросът  ми е  много  конкретен.  В  подрубрика  „Решения“ 

всички  решения,  които  касаят  съответния  вид  избор,  съответно 

референдум, ли ще публикуваме или само принципните такива? 

Давам един пример. По отношение на нови избори ние имаме 

решения за допускане на партии и коалиции. Тези решения ще бъдат 

ли и в папка „Нови избори“ или в папка „Нови избори“ ще останат 

само  принципните  решения,  както  е  досега?  Важно  е  да  имаме 

единен  принцип,  за  да  знаем  каква  информация  да  подаваме  за 

публикуване на интернет страницата. (Уточнения.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре,  проблемът е следният.  Всичките 

ни решения имат индекси. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точно така.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаме две-три структурни квадрата, да ги 

наречем  условно,  за  по-голяма  яснота,  в  които  има  съответните 

подраздели.  Проблемът беше в  решение какво да  се  включва.  От 

индексите директно можем да разпределяме както намерим за добре. 

Предлагам в полето „Решения“ да има две подполета, да ги наречем 

–  като  кликна  на  „Решения“  да  ми  излизат  още  две  нещица. 

Принципни решения и решения само за конкретния вид избор по 

това. А останалото ни отстрани, което върви – всички решения, това 

да си остане така, както си е. Това предлагам по същество.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Като  подкрепям  Ерхан, 

обаче  предлагам  в  рубриката  „Принципни  решения“  –  имаме 
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решения, които са общи за всички видове избори и те да влязат и 

там.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те ще влязат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Грамажи,  хартии, 

архивирания, имаме структуриран вид на списъци, които важат за 

няколко избора и също са без индекси. Тоест, всичко, което касае 

организационната подготовка и произвеждане на изборите, макар и 

без индекс, да фигурира във всичките видове избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  режим  на  гласуване  на  тази  организация  на 

страницата ни.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова); против – няма.

Приема се.

Колеги, следващ докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам Ви най-напред за 

сведение.

Постъпила е на електронната ни поща с вх. № ЦИК-00-559 от 

15.08.2016  г.  писмо  от  в.  „Труд“  за  публикуване  на  обявите  за 

конкурсите за машинопис и стенограф. За сведение.

Докладвам Ви писмо, постъпило в ЦИК, вх. № ЕП-09-162 от 

10.08.2016 г.,  което е от следовател при Окръжен следствен отдел 

при Окръжна прокуратура – Хасково. С това писмо от нас се иска да 

представим декларацията, която е попълнило едно лице, гласувайки 

в  гр.  Осло,  Кралство Норвегия,  при произвеждане  на  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  на 

25.05.2014 г. Подготвил съм отговор, който е във вчерашната дата 

във вътрешната мрежа в моята папка, стандартен, с който изпращаме 

заверено  копие  от  писмото,  съответно  указваме,  че  при 
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необходимост да се извършва експертиза,  съответно сме посочили 

лице за контакт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова); против – 

няма.

Приема се.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, ще докладвам анблок няколко 

писма, тъй като по същество в тях се прави едно и също искане и 

изготвените  проекти  на  отговори  с  типово  съдържание  като 

разликата е единствено по отношение на лицата, за които се отнасят.

Постъпили са в ЦИК писма, вх. № ЕП-09-170 от 05.08.2016 г. 

Всъщност всичките писма, макар и различни, са заведени с един и 

същи входящ номер, като им е поставен допълнително индекс от 1 

до 3. С тези писма за конкретни лица отново във връзка с изборите, 

произведени на 25 май 2015 г. за членове на Европейския парламент, 

се  искат  оригинал  и  заверен  препис  на  избирателни  списъци, 

декларации  на  лицата,  гласували  в  чужбина  на  различни  места  в 

чужбина,  като в  трите  писма,  които съм подготвил,  посочваме за 

всяко от лицата как е гласувало и къде, прилагаме копие от списъка 

и  от  декларацията  и  указваме,  че  с  оригиналите  могат  да  се 

запознаят  тук на  място.  Трите  писма с  едно  и  също съдържание. 

(Реплика на Ивайло Ивков.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Публикувани  са  във 

вчерашната папка на господин Пенев.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.
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Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова); против – 

няма.

Приема се.

Продължаваме със следващ докладчик – Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам Ви  за  сведение 

писмо от Административен съд – Русе, с което ни връщат погрешно 

изпратен от нас оригинал на протокол от СИК. Преди един месец 

искаха  много протоколи,  изпратихме заверени копия,  явно между 

тях е бил оригиналът,  връща се и същият ще бъде приложен към 

архива. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  – 

госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  имам  едно  писмо, 

което  Ви  го  докладвам  за  сведение.  То  е  с  вх.  №  МИ-1-939  от 

19.08.2016  г.  от  ОИК-Бойчиновци.  Както  си  спомняте,  в  едно  от 

предходните  заседания  освободихме  председателя  на  общинската 

избирателна комисия Бойко Благоев от заеманата длъжност, поради 

назначаването му за заместник областен управител. Фактически това 

е оригиналът, който пристигна. А ние го освободихме, както знаете, 

на базата на пристигналите по електронен път заявление и писмо. 

Докладвам го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа  Матева  е 

следващ докладчик.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ПВР-00-15 от 22.08.2016 

г. То е от госпожа Величкова, която е част от екипа на Националното 

сдружение на общините във връзка с провеждането на семинара на 9 

и 10 септември 2016 г. със секретарите на общини. Има предложена 

програма. Те ни я бяха изпратили и предишния път, ако си спомняте. 

Тя  също  е  във  вътрешната  мрежа.  В  момента  го  докладвам  за 
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сведение и ще ви моля да се запознаете с предложената програма и 

да  можем  в  утрешното  заседание  да  я  обсъдим,  ако  имаме 

предложения  за  промени,  за  да  я  изпратим  и  да  може  да  бъде 

подготвена и отпечатана.

Останалите неща, които искам, са във връзка с тарифите за 

предстоящите  местни  избори.  Предлагам  да  не  ги  докладвам  в 

момента, а както е практиката, да ги даваме на госпожа Жекова да ги 

обобщи  и  впоследствие  като  пристигнат  всички,  тогава  да  ги 

докладвам. Иначе всеки път ще трябва да докладвам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател, че ме 

включвате към тази точка.

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-02-154 от 22.08.2016 г. – с 

едно изречение от Трето РУ на МВР – Варна, ни искат да отговорим 

на  въпроса:  „Дали  преди  провеждането  на  избори  за  местно 

самоуправление на 25 октомври 2015 г. и националния референдум в 

гр. Варна провеждано ли е обучение на председателите на СИК и в 

частност  на  председателя  на  СИК  290  относно  правилата  за 

гласуване?  Разяснен  ли  е  от  Ваша  страна  принципът  на 

уседналост?“.

Имам  подготвен  отговор  –  на  днешна  дата  във  вътрешна 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали,  с  което  го  уведомявам,  е 

обучително звено от ЦИК проведе обучение на ръководството и на 

членове  на  ОИК-Варна,  преди  провеждането  на  изборите.  ОИК-

Варна от своя страна също проведе обучение на ръководствата и на 

членовете на секционните избирателни комисии на територията на 

община  варна.  „Въпросът  е  дали  председателят  на  СИК  290 

конкретно е присъствал на проведеното обучение следва да зададете 

към ОИК-Варна. За улеснение работата на секционните избирателни 

комисии издава и методически указания по прилагане на Изборния 

кодекс“.
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Това  ми  е  като  предложение  за  отговор.  Ако  имате  нещо, 

колеги, да допълваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Колеги, отменям гласуването. 

Гласуваме  с  вдигане  на  ръка.  Моля,  който  е  съгласен,  да 

вдигне ръка. Има ли против? Няма.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се. 

Колеги, продължаваме със следваща точка:

Доклади относно постановления на прокуратури

Първи докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам Ви в съответствие с 

наше протоколно решение от 2 юни 2016 г. осем постановления от 

прокуратури, постъпили в ЦИК. Всички те са публикувани в нашата 

вътрешна  мрежа  в  раздела  „Постановления“,  в  съответната  папка 

„ВП-Местни избори“ в подпапка „М-5“.

Докладвам  тези  постановления  за  сведение.  Ако  някой  от 

колегите има друго предложение, може на следващо заседание да го 

направи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,   както  колегата 

Владимир  Пенев,  докладвам  Ви  две  постановления  от  Районна 

прокуратура – Плевен, едно от Велинград и едно от Свищов, качени 

в папка „Постановления на районни прокуратури“, с което можете 

да се запознаете  във вътрешната мрежа и евентуално – аз  съм ги 
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прочел  всички,  считам,  че  следва  да  останат  за  сведение.  Но ако 

някой от колегите има предложения за друго действие на ЦИК, моля 

на следващото заседание да обоснове това си искане. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

По точка 

Разни:

Колеги, позволете ми няколко доклада и на мен.

На първо място, и за сведение в „Държавен вестник“, бр. 66 

от 23.08.2016 г. е публикуван Указът на президента за назначаване 

на  колегата  Мартин  Райков  за  член  на  Централната  избирателна 

комисия.  В  същия  брой  на  „Държавен  вестник“  е  публикувано 

Решение № 3406 от 18.08.2016 г. относно изменение и допълнение 

на Правилника за организацията на дейността на ЦИК, структурата и 

функциите на нейната администрация.

На второ място, колеги, с вх. № ЦИК-07-33 от 23.08.2016 г., 

публикувано  във  вътрешната  мрежа,  и  изпратено  за  превод 

Асоциацията  на  избирателните  комисии  от  Централна  и  Източна 

Европа е  публикувала окончателната  програма за  честване  на 25-

годишнината  на  Асоциацията  в  Тирана,  Албания  –  събитие, 

международна  конференция,  на  която  ще  присъстват  членове  на 

ЦИК.

Помолих да се преведе програмата и веднага след като бъде 

извършен превод, тя да се предостави на участниците и разбира се 

да се представи на членовете на ЦИК за запознаване.

Колеги, на предходно заседание ЦИК и с оглед бързина реши 

да  проведе  обучение  относно  въвеждането  на  така  наречения 

„времеви“ индекс на видеоизлъчването и по-точно на публикуването 

на нашата интернет страница на видеоизлъчването на заседанията на 

ЦИК. Съответното писмо беше изготвено, но, колеги, в оперативен 

порядък  беше уточнено с  нашите  стенографи,  че  е  по-добре това 

обучение да бъде осигурено следващата седмица с оглед ползването 

на отпуск на стенографите. Затова днес Ви уведомявам за сведение, 

че това обучение ще бъде организирано през следващата седмица, 
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като за деня и часа на това обучение ще Ви уведомя допълнително за 

всички онези от Вас, които имат интерес.

Колеги,  продължавам със  следващ доклад.  Във  вътрешната 

мрежа,  предполагам за  предходно заседание,  е  публикуван вх.  № 

ПВР-04-01-8  от  19.08.2016  г.  С  него,  колеги,  ни  е  изпратено  от 

МВнР,  дирекция  „Права  на  човека“  резюме  на  доклада  на 

проучвателната  мисия  на  Бюрото  за  демократични  институции  и 

права на човека на ОССЕ. Проведена е тази мисия у нас в периода 31 

май  –  3  юни  2016  г.  Колеги,  докладвам  за  сведение.  Ние  се 

запознахме  с  предварителния  доклад.  Окончателният  доклад  не 

различен от предварителния доклад.

Колеги, и още два въпроса, като групи. Първият, предлагам, с 

протоколно решение да одобрим колегата Райков в разпределението 

по райони да се включи в София, Шумен, Варна и Добрич.

Колеги, моля режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев,  Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Мария Мусорлиева).

Приема се. 

Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Може  би  трябва  да  се  извиня, 

колеги, че считам за леко смешен този начин на гласуване. Първо, не 

са  по  закон  разпределени  тези  райони.  Те  са  условни,  търпят 

развитие,  движение и така нататък. Струва ми се,  че е абсолютно 

безсмислено това гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  продължавам и 

със  следващите  си  доклади.  От  предходно  заседание  и  с  оглед 

прекратяване  на  процедурата  на  експерт  по  информационни  и 

комуникационни технологии, колеги, остана за следващо заседание 

да започнем да обявим нова процедура. Имаме ли готовност с това? 

Това е първият въпрос.



50

Вторият  въпрос  е  по  отношение  на  конкурсна  комисия  за 

финансов контрольор – същата, която е била преди, продължава ли 

да е същата? По отношение на машинописките, за които срокът за 

подаване  на  документи,  беше  22.08.2016  г.  включително  и  има 

подадени  документи  –  11  на  брой,  за  длъжността  „Финансов 

контрольор“ до вчера включително има подадени документи – 7 на 

брой.

Също  така,  колеги,  във  връзка  със  стенографите,  поради 

причина  на  неподаване  на  документи,  изпращане  на  писмо  до 

Народното  събрание  и  до  Министерския  съвет  за  търсене  на 

съдействие  за  подпомагане  със  стенографи,  както  и  финално 

публикуване на протокола от проведения конкурс за юрисконсулти 

на ЦИК. 

Всички  тези  въпроси,  колеги,  са  свързани  с 

администрирането  на  нашата  дейност,  затова  ги  поставям 

успоредно, за да преценим какво правим с тях.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За следващо заседание, даже може 

би за следващата седмица, защото не е толкова спешно, но нека да 

помислим, но беше повече от странен конкурсът – финалът дотук на 

конкурса за юрисконсулти. Затова, тъй като класация не е обявена, 

което е, меко казано, нестандартно за работата на една конкурсна 

комисия  и  за  последващата  е  да  довършим  съответния  конкурс 

другата седмица, да речем. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  Вашето 

изказване.

Колеги, по тези поставени въпроси?

Добре, тогава започвам с предложенията.

Във вътрешната мрежа има изготвено писмо по отношение на 

стенографите, тъй като не е постъпил нито един пакет документи за 

конкурса, който обявихме за стенографи. Подготвено е писмо, което 

да  бъде  изпратено  до  Народното  събрание  и  до  министър-

председателя.

Заповядайте, госпожо Солакова, да представите писмото.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с това, че срокът 

на  обявлението  изтече  на  22-ри  и  не  са  постъпили  никакви 

документи  в  обявената  процедура,  както  знаете  и  от  проведените 

срещи  и  неофициални  разговори  с  хора   със  съответната 

професионална квалификация – знаем, че в страната липсват такива 

кадри,  водени  са  такива  разговори,  включително  по  време  на 

организираната  среща  от  заместник  министър-председателя 

господин Томислав Дончев за участието на представители на други 

институции. Тогава беше поставен въпросът, че ще се наложи да се 

обърнем с молба за съдействие за осигуряване на подпомагане от 

служители  –  стенографи  към  Министерския  съвет  и  Народното 

събрание. 

В тази връзка е подготвен проект на писмо до председателя 

на Народното събрание госпожа Цачева и до министър-председателя 

на Република България господин Борисов с позоваването на обявата 

за покана от ЦИК, изтекъл срок и неподадени заявления. Обръщаме 

се с молба за съдействие в периода на интензивната работа на ЦИК с 

оглед възложеното изпълнение като функция с изменение в сила от 

22  юли  2016  г.  в  Изборния  кодекс,  свързано  с  прозрачността  на 

работата,  всички  пълни  стенографски  протоколи  да  бъдат 

публикувани на страницата не по-късно от 24 часа от съответното 

заседание.  Обръщаме се с  молба за съдействие за осигуряване на 

такова подпомагане със служители от двете администрации.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

Господин Пенев, по повод конкурса за експерти.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  ако  искате  да  публикуваме 

нова  обява  при  същите  условия,  при  които  сме  публикували 

предишната  обява.  Единственото,  което  да  променим,  е 

разгласяването  на  обявата  –  по  начина,  по  който  разгласихме 

обявите за конкурса за финансов контрольор, за машинописки и за 

стенограф,  което  разгласяване  мисля,  че  определено  имаше 

положителен резултат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.

Колеги, коментари?+ Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева, Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев,  Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

Колеги,  по  отношение  конкурсната  комисия  за  финансов 

контрольор ще имаме ли промени от страна на състава на ЦИК? Има 

ли предложения?

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Мож ели да предложа Мария Бойкинова да 

се включи в състава на комисията за финансов контрольор?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Бойкинова?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Получихме съгласие.

Други промени в състава от страна на ЦИК?

Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване допълнение на 

състава  на  комисията  с  госпожа  Бойкинова  и  с  представител  на 

Министерството на финансите.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч 
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Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 

против – няма.

Приема се. 

Колеги,  предлагам  същата  комисия  за  конкурса  за 

машинопис.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин 

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

Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  1 

(Севинч Солакова).

Приема се. 

Колеги, господин Баханов, след това ще закрия заседанието.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги, към вх. № МИ-09-549 от 19.08.2016 г. от 

административен ръководител на Районна прокуратура – Разлог, ни 

е върнал всички материали по преписка № 1032/2016 г. по описа на 

същата прокуратура ведно със заверени копия от постановление за 

отказ да образува досъдебно производство от 08.06.2016 г. По тяхна 

преписка е налице произнасяне по същество, но след това от тази 

преписка са отделени материали и има нова преписка – знаете на 

миналото  или  на  по-миналото  заседание  го  докладвах  подробно, 

отново  цялата  преписка  е  качена  във  вътрешната  мрежа  и  е 

новообразувана  тази  нова  преписка  №1032  след  отделяне  на 

материали  и  по  нея  ни  е  възложена  проверка  в  качеството  на 

компетентен  контролен  орган  за  преценка  дали  е  основание  за 

налагане на административно наказание по реда на Изборния кодекс. 

Уважаеми колеги, тази сага вече става доста голяма. Първо 

има постановление за отказ да се образува досъдебно производство с 

постановление за изпращане на компетентен орган по преценка на 

районния прокурор – това е бил областният управител. Областният 

управител  го  върна  на  районната  прокуратура,  след  това  тя  го 

препрати на ОИК-Разлог. 
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ОИК-Разлог ни го препрати на нас по компетентност, ние го 

върнахме на районната прокуратура за произнасяне с окончателен 

акт, но тя ни го праща пак  по компетентност, за да преценим дали са 

основания  за  налагане  на  административно  наказание  по  реда  на 

Изборния  кодекс,  като  за  резултата  от  проверката  следва  да  ги 

уведомим. 

Аз с това тук, с тази преписка, предлагам да го изпратим, тъй 

като такова беше и предложението ми миналия път – да се върне на 

ОИК-Разлог, да си направи необходимата проверка, тъй като лицето 

е  гласувало  в  секция  на  територията  на  община  Разлог.  Има 

постоянен адрес в Разлог, а настоящ адрес има в Карнобат, ако не се 

лъжа. Просто да се види какъв е случаят – дали е подавало заявление 

за гласуване по настоящ адрес, тъй като това са аргументите и не го 

е  изпълнила,  тоест  лицето  подало  ли  е  заявление  за  гласуване  в 

Карнобат,  пък е гласувало в Разлог.  Така че компетентна е ОИК-

Разлог, колкото и да искаме да спестим на колегите тази проверка. 

Предлагам,  колеги,  цялата  преписка  да  й  се  изпрати  по 

компетентност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч 

Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 

против – няма.

Приема се. 

Колеги,  преди  да  закрия  днешното  заседание  първо  Ви 

информирам,  че  свиквам  следващото  редовно  заседание  на 

Централната избирателна комисия в петък от 14,00 ч. 

До петък, 14,00 ч., колеги, моля да се извършат необходимите 

уточнения  по  принципното  решение,  свързано  с  формирането  на 
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съставите  на  районните  избирателни  комисии,  съответните 

уточнения по книжата за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката  и  по-общите  книжа  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент и национален референдум, както и по предложението 

на работната група за експерименталното машинно преброяване.

Колеги, ако имаме готовност преди това редовно заседание и 

има необходимост, ще свикам и извънредно заседание. 

В тази връзка, госпожо Сидерова!

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  във 

връзка с днешното отлагане на доклада за книжата за  президент и 

вицепрезидент, които са останали, както и във връзка с отлагане на 

решението за назначаване съставите на РИК, свиквам двете работни 

групи  по  принципните  решения  и  по  изборните  книжа  утре  от 

10,00 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  да  припомним, 

че днес ще има заседание на работна група.

Колега Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  в  колко  Ви  е  удобно –  в  14,30  ч.  или  в  15,00  ч.? 

(Реплики.) 

Тогава  в  14,30  ч.  тук  в  тази  зала  ще  се  събере  работната 

група.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това закривам 

днешното заседание на Централната избирателна комисия.

(Закрито в 13,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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