
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 390

На 12 септември 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н     р е д:

I. Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за 

национален референдум.

1. Приемане на протоколи за национален референдум

ІІ. Местни избори:

2.  Проект на решение относно промяна в състава  на ОИК - 

Момчилград. 

Докладчик: Ерхан Чаушев

2а. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК

Докладчик: Георги Баханов

ІІІ. Други

3. Доклади по писма. 

Докладчици: Севинч Солакова,

Румяна Сидерова, 

Йорданка Ганчева

4. Разни. 



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, 

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейманов,  Румяна  Сидерова  и  Таня 

Цанева.

ОТСЪСТВА: Ивайло Ивков, Росица Матева и Румен Цачев.

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 14 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум. 

Откривам днешното заседание. 

Колеги, предлагам ви следния кратък проект за дневен ред, тъй 

като имаме много подготовка на решения, които ще влизат от утре. 

Затова днес дневният ред е кратък: В рубрика първа, т. 1. Приемане 

на протоколи за национален референдум, но тъй като има нужда от 

допълнително запознаване, аз ще ви предложа тази точка да остане 

като такава за утрешния дневен ред и да започнем с т. 2. Проект на 

решение  относно  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Момчилград,  с 

докладчик  господин  Чаушев,  и  т.  3.  Доклади  по  писма.  До  този 

момент са се заявили госпожа Солакова и госпожа Сидерова. 

Колеги,  моля  за  предложения  за  допълнения  в  така 

предложения дневен ред. 

Първа беше Йорданка Ганчева. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля  по  Ваша  преценка  да  ме  включите  с  доклад  по  писма  от 

„Информационно  обслужване“ относно  осигуряване  на 

възможността за подаване на заявления за гласуване извън страната 

чрез  нашата  интернет  страница.  При  този  доклад  ще  направя  и 

свързани със заявлението за гласуването извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С оглед докладчиците по 

писма и точките в дневния ред, ви поставям като трети докладчик. 

Госпожа  Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не зная дали точно по писма, но искам 

да проговорим какво да гледат колегите в папките си, проверявайки 

предложенията за съставите на РИК-овете. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В т. „Разни“ Ви записвам, 

госпожо Грозева. 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател,  два 

кратки  доклада.  Едното  е  доклад  по  решение  на  Общинска 

избирателна комисия – Разлог,  и във връзка  с  него изплащане на 

възнаграждение за заседание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нова точка 2а. 

Други предложения, колеги? – Не виждам. 

Ще  подложа  на  гласуване  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,   Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, дневният ред е приет. 
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Преди да преминем към него, бих искала да ви информирам, 

че по обективни причини отсъства господин Цачев. Госпожа Матева 

ще закъснее. 

Колеги, преминаваме към т. 2а.

2а. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  възнаграждението  е 

вследствие,  както  казах  преди  малко,  на  доклад  относно  взето 

решение на Общинската избирателна комисия Разлог. 

Знаете,  уважаеми  колеги,  че  имаше  едно  постановление,  с 

което Районна прокуратура Разлог ни беше възложила проверка по 

отношение на това дали е извършено административно нарушение 

от едно лице, което е гласувало на територията на община Разлог. 

Ние  го  препратихме  по  компетентност  на  Общинска  избирателна 

комисия – Разлог. И със свое Решение № 230 от 30 август 2016 г. и 

протокол  №  36  от  30  август  2016  г.  Общинската  избирателна 

комисия Разлог е направила заседание, на което е разисквала този 

въпрос. И накрая е излязла с решение, че не са налице основания за 

налагане на административно наказание по реда на Изборния кодекс. 

Това  е  по  прокурорска  преписка  №  1032  от  2016  г.  на  Районна 

прокуратура Разлог. 

С писмо с вх. № МИ-15-996 от 7 септември са ни изпратени 

решенията и протокола по същото. 

Това,  уважаеми  колеги,  е  за  сведение.  Само  ще  укажем  на 

Общинската  избирателна  комисия  Разлог  да  препрати  своето 

решение и  на  Районна прокуратура гр.  Разлог за  приключване на 

преписката. 

Това е едното за сведение. 

И  следващото,  уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-15-996  от  7 

септември  2016  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило искане за заплащане възнаграждение на членовете на 
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Общинската избирателна комисия Разлог, както следва: председател, 

заместник-председател, секретар и осем члена. Тоест, на заседанието 

са присъствали всички членове на Общинската избирателна комисия 

–  Разлог.  Това  е  във  връзка  с  преди  малко  докладваното  от  мен 

решение  по  повод на  прокурорска преписка  № 1032 по описа на 

Районна прокуратура – Разлог. 

Уважаеми  колеги,  представени  са  всички  документи  – 

протокол и решение. Има и контролен лист. Направена е проверка от 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия и  има 

становище за изплащане на това възнаграждение. 

Така че, уважаеми колеги и уважаема госпожо председател, ще 

помоля да  подложите на гласуване предложението ми за изплащане 

на  възнаграждение  за  едно заседание  на Общинската  избирателна 

комисия Разлог, област Благоевград, проведено на 30 август 2016 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Режим на гласуване.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,   Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков и Таня Цанева); против – няма.

Благодаря, господин Баханов. 

Преминаваме към т. 2.

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

Момчилград. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, бях ви го докладвал и 

преди  –  с  вх.  №  МИ-14-1531  е  постъпило  предложение  от 

упълномощен  представител  на  коалиция  „Патриотичен  фронт“  за 
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област  Кърджали  госпожа  Ирина  Мухтарова,  която  предлага  на 

мястото на освободен член на комисията с Решение № 3200 от 20 

април 2016 г. на ЦИК, на мястото на този освободен член да бъде 

назначена  Събина  Асенова  Иванова.  Към  предложението  са 

приложени  необходимите  документи  –  декларация  по  чл.  81  във 

връзка  с  чл.  65,  ал.  1  и  чл.  66  от  Изборния  кодекс  и  копие  от 

дипломата за завършено висше образование на Събина Асенова.

Поради  което  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  от  Изборния 

кодекс,  предлагам  да  назначим  за  член  на  ОИК  –  Момчилград 

Събина Асенова Иванова със съответното ЕГН. На назначения член 

на ОИК да се издаде удостоверение. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд. 

Проектът на решение е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,   Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мартин Райков и Таня  

Цанева); против – няма.

Това е Решение № 3473-МИ/НР.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

3. Доклади по писма. 

Първа е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви писмо 

от  главния  секретар  на  Министерството  на  вътрешните  работи 

главен  комисар Георги Костов.  Писмо с вх.  № ПВР-04-02-2 от 7 
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септември 2016 г. Приложени са образци на удостоверения, които се 

издават в изборния ден по реда на чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс 

и условията, посочени в тази разпоредба. 

В  случая  единственото,  което  предлагам  да  направим  като 

обмисляне,  дискусия  и  решение  на  Централната  избирателна 

комисия, е по отношение на бележката, с която по тези образци да 

изразим становище. Бележката е в частта относно последната част на 

удостоверенията,  че  те  служат  и  се  прилагат  към  избирателния 

списък за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент. Но с 

оглед  факта,  че  на  тази  дата  се  произвежда  и  национален 

референдум,  добре  е  изрично  да  посочим,  че  удостоверението  се 

прилага  към  избирателния  списък  за  гласуване  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент, а копие от удостоверението, заверено с 

подписите  на  председател  и  секретар,  и  подпечатано  с  печата  на 

съответната  СИК, се прилага към списъка на гласоподавателите в 

националния  референдум,  когато  гласоподавателят  упражнява 

своето право на глас. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  в частта относно данните за 

постоянен  адрес  на  лицето  да  се  добави  „към  8  август  2016  г.  с 

уточнението, че служи при гласуване на националния референдум, а 

ние в методическите указания ще имаме указания към секционните 

избирателни комисии в какъв смисъл и кога не следва да се допусне 

избирателят  да  упражни  правото  си  на  глас,  ако  няма  постоянен 

адрес към 8 август 2016 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

7



Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Таня  Цанева); 

против – няма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

ПВРВ-03-9 от 12 септември 2016 г. Писмо от главния секретар на 

Министерския  съвет.  Към  писмото  е  приложена 

проектодокументация  във  връзка  с  изработката  и  доставката  на 

удостоверенията  за  гласуване  на  друго  място  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент и национален референдум, включително 

и  разпределението  на  книжата  по  области.  Изпратено  ни  е  за 

съгласуване и изразяване на становище. 

Тъй  като  следва  да  бъде  направено  обсъждане  в  работен 

порядък,  ще  го  направим  и  на  следващо  заседание  ще  изпратим 

писмо до администрацията на Министерския съвет. 

За  сведение  на  този  етап.  Ще  се  възложи  и  на 

администрацията,  и  ще  проведем работна  среща за  обсъждане  на 

документацията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това  този 

докладчик  приключи,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Пристигнало  е  писмо  от  Столична 

община, район „Искър“ с вх. № МИ-06-796 от 10 септември, с което 

ръководството  на  района  ни  уведомява,  че  са  приключили 

процедурата  по  архивиране  на  книжата  от  изборите  за  общински 

съветници и кметове, проведени на 23 октомври 2011 г., и прилага 

към писмото заповедта за назначаване на Комисията и протокола, с 

която е  извършено архивирането.  Останалите книжа и материали, 

които  не  подлежат  на  архивиране,  са  предадени  за  унищожение. 
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Направени са съответните констатации, че материалите са намерени 

със запечатани торби, както е изискването по закона. 

Това е. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

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

ПВР-00-41  от  10  септември,  което  е  пристигнало  много  късно 

вечерта на 10 септември и е от  „Информационно обслужване“ във 

връзка с визуализацията на възможността за подаване на електронно 

заявление  за  гласуване  извън  страната  чрез  страницата  на 

Централната  избирателна  комисия,  като  приложено  са  ни 

изпратили снимки от екраните на електронното заявление, тоест от 

предложението  как  да  изглежда  то,  и  регистъра  на  приетите 

заявления. 

Поставени  са  няколко  въпроса,  които  следва  да  бъдат 

уточнени, предвид стартирането на процедурата. 

Беше  изпратено  писмото  по  резолюция  на  председателя  до 

всички  членове  на  Централната  избирателна  комисия по 

електронните пощи. Аз ви предлагам да го проиграем, да видим тази 

визуализация,  за  да  може  в  съвсем  кратък  срок  да  стартираме 

подаването на заявление за гласуване извън страната  чрез нашата 

интернет страница. И с оглед срещата, която днес ще има в 1330 ч. с 

Министерството  на  външните  работи,  дори  ако  имаме  някои 

въпроси, с оглед сътрудничеството между двете институции с цел 

организиране на гласуването извън страната, да ги проговорим и на 

тази среща. 

Това ви го докладвам за сведение. 

В тази връзка припомням, че ние имаме писма от временните 

обществени  съвети,  което  съм  ви  докладвала,  на  което  не  сме 

изпратили отговор, но предлагам да изпратим ведно със стартиране 
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на  процедурата,  за  да  обмислим  и  възможностите,  които  са  ни 

предложени, а и с оглед това, което ни предлага  „Информационно 

обслужване“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви още една жалба 

с  вх.  №  НР-18-4  от  12  септември  2016  г.  от  Сдружение  за 

оптимизиране на правосъдието  и администрацията  (СОПА) срещу 

наше Решение № 3449-НР от 7 септември 2016 г. на ЦИК относно 

утвърждаване на образци на книжа за произвеждане на национален 

референдум, с което са утвърдени образците, а именно: Приложение 

№ 39 – заявление до ЦИК за регистрация на инициативен комитет за 

участие в националния референдум, Приложение № 44 – заявление 

до  ЦИК  за  регистрация  от  партия  и  коалиция,  ползваща  се  от 

разпоредбата  на  чл.  16,  ал.  2  от  Закона  за  референдумите,  и 

Приложение № 45 – заявление до ЦИК за регистрация на партия в 

националния референдум, и Приложение № 46 – заявление до ЦИК 

за регистрация на коалиция в национален референдум. 

Жалбата  е  комплектувана  и  изпратена  до  Върховния 

административен съд. 

Също така искам да ви кажа, че по делото, което е насрочено 

утре с № 9971 от 2016 г. ще се яви колегата Ивков. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По следваща точка: 

4. Разни.

Госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, както знаете, до този 

момент са пристигнали почти всички предложения с изключение на 

Варна,  която предполагам днес областният управител ще изпрати, 

относно назначаване съставите на районните избирателни комисии. 
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Искам само да  ви напомня върху  какво да  съсредоточите  вашето 

внимание, обследвайки преписката. 

Първото и най-важно условие – има ли надлежно уведомление, 

уведомени ли са представителите на парламентарно представените 

партии и коалиции? Налице ли са надлежни пълномощни с изрично 

упълномощаване за извършване на действие по предлагане на лица 

за членове на районните избирателни комисии, и съответно, както ви 

е  известно,  тъй  като  тази  справка  е  във  вътрешната  мрежа.  Има 

съгласие  в  някои  от  областите.  Моля  да  проверявате  дали 

протоколът от така нареченото съгласие е подписан от абсолютно 

всички присъствали на консултациите партии и коалиции, както и 

дали има особено мнение, защото в случай че има особено мнение, 

знаете, че не можем да го приемем за съгласие. 

И,  както  госпожа  председателката  обяви,  ви  моля  след 

заседанието за кратка среща и уточняване на някои от въпросите, 

които ще  поставите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други доклади за днес? – Не виждам. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на  Централната 

избирателна комисия. 

Следващото заседание на Комисията е утре от 10,30 ч.

(Закрито в 11,000 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 
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Стенограф: 

Нина Иванова 
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