
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 448

  

На  22  ноември  2016  г.  2016  г. се  проведе  заседание  на 

Централната избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

 

1.  Проект на решение относно промяна в състав на ОИК.

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Доклад  на  СЕМ  за  резултатите  от  наблюдението  на 

предизборната кампания.

Докладва: Росица Матева

3. Доклад по разяснителната кампания.

Докладва: Росица Матева

4. Доклади по медийни пакети.

Докладват: Таня Цанева, Бойчо Арнаудов, 

Мартин Райков, Катя Иванова

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Мария Бойкинова, Катя Иванова

6. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Владимир Пенев, Румяна Сидерова,

Росица Матева, Мария Бойкинова, Георги Баханов

7. Искания за изплащане на възнаграждения.

Докладват: Мария Бойкинова, Росица Матева,

Ивайло Ивков

7а. Проект на решение

Докладва: Камелия Нейкова



8. Приемане работата по договора с Печатницата на БНБ.

Докладва: Севинч Солакова

8а. Допълнителни възнаграждения за м. ноември.

Докладва: Севинч Солакова

9. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,

Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Емануил

Христов, Румен Цачев, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова

10. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,   Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВА:  Ивилина Алексиева.

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

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте, 

уважаеми  колеги!  Откривам  днешното  заседание на  Централната 

избирателна комисия.

Във вътрешната мрежа е публикуван дневният ред. Моля да 

го погледнете и ако има нещо допълнително, да се заявите.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Моля  да  ме  включите  с  писма  до 

Столична  дирекция  на  вътрешните  работи,  с  едно  решение за 

поправка на техническа грешка и едно възнаграждение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, включвам 

ви. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точката за отваряне на запечатани 

помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре.  Други? 

Уважаеми колеги, ако няма други допълнения, да приемем дневния 

ред. Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

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

Таня Цанева). 

Уважаеми колеги, първа точка е проект на решение относно 

промяна в състав на ОИК. Заповядайте, госпожо Сидерова.

Точка 1.  Проект на решение относно промяна в състав на 

ОИК.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  съжаление  съм  сгрешила  и  съм 

диктувала „Кубрат” вместо „Крумовград”. Промяната е в състава на 

Общинската избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали и 

грешката ще бъде поправена.

Получили  сме  и  по  имейл  и  по  пощата  предложение  от 

представителя на коалиция „Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО” да 

бъде назначена на мястото на Павел Александров Красев,  член на 

комисията,  предложен  от  същата  коалиция,  Елеонора  Василева 

Узунова.  Представителят  считаше,  че  господин  Красев  вече  е 

освободен, тъй като не е участвал в повече от пет заседания през 

годината и са налице условията за прекратяване на пълномощията.

При прегледа на преписката констатирах,  че правомощията 

на  господин  Красев  не  са  прекратени,  докладвах  ви  това  на 

предишно заседание. Получихме писмо от Общинската избирателна 

комисия – Крумовград,  подписано от  председателя  и секретаря,  в 
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което  ни  изброяват  на  кои  заседания  господин  Красев  не  е 

присъствал. Това са осем заседания, проведени на 23 и 27 август, 20 

и 24 септември, 1, 4, 10 и 15 ноември 2016 г. Протоколите за тези 

заседания,  с  изключение  на  10  ноември,  където  по  погрешка  два 

пъти  е  качено  решение  вместо  протоколът,  са  във  вътрешната 

мрежа.  Лицето  действително  не  е  участвало  в  заседания.  В 

протоколите е вписано „по неизвестни причини”.

В предложението представителят на партията е написал, че 

господин  Красев  се  намира  извън  страната  и  не  може  да  бъде 

осъществен контакт. Позволих си, понеже ми направи впечатление 

начинът  на  изписване  на  предложението  и  подписът,  който  беше 

сложен под него,  да контактувам и с централното ръководство на 

коалицията,  те  си  препровериха  данните  по  своя  линия  и 

потвърдиха, че действително това е предложение на представителя 

на местното ръководство.

Аз ви предлагам проект за  решение,  с  което да  прекратим 

пълномощията на господин Красев поради неучастие в осем поредни 

заседания. Няма други заседания в този период, той не е участвал от 

август месец действително в работата на комисията. 

Само искам да ви подсетя, че в Крумовград в момента има 

частични  избори,  насрочени  за  11  декември,  и  няма  смисъл  да 

изпращаме писма и  да издирваме причини защо не е  присъствал. 

Това би отнело време до януари или февруари или най-малкото ще 

ни се върне уведомление, че лицето е извън страната.

Предлагам  ви  при  тази  ситуацията  поради  неучастието  по 

неизвестни причини в осем заседания на основание чл. 81, ал. 1 във 

връзка  с  чл.  51,  ал.  2,  т.  6  и  чл.  57,  ал.  1,  т.  6  да  прекратим 

предсрочно  пълномощията  и  да  се  анулира  издаденото 

удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,  мнения? 

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

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

Таня Цанева).

Уважаема колега Сидерова, номерът на решението ви е 4051-

МИ/НР.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е за назначаване 

на  член  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Крумовград. 

Предложението, което е пристигнало от представителя на партията 

за Кърджали, е с вх. № МИ-11-23 от 17 ноември 2016 г. Към него са 

приложени  декларация,  подписана  от  лицето  (тя  пристигна  и  в 

оригинал) и копие от дипломата за завършено висше образование. 

Тъй като декларацията  беше по стария образец, са ни изпратили по 

имейла подписана декларация  по образеца  по Решение № 3255 и 

днес я изпращат и по пощата, ще я получим. Но аз ви предлагам да 

направим назначението,  тъй  като  имаме  оригинална  декларация  с 

оригинален подпис със син химикал, имаме и новата декларация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мнения,  колеги? 

Въпроси? Режим на гласуване..

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Номерът  на  решението  ви,  уважаема  госпожо  Сидерова,  е 

4052-МИ/НР.

Заповядайте, госпожо  Матева,   по втора точка – доклад на 

Съвета за електронни медии.

Точка  2.  Доклад  на  Съвета  за  електронни  медии  за 

резултатите от наблюдението на предизборната кампания.

5



РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  № 

ПВР-20-719, в оригинал пристигнало на 22 ноември 2016 г. 2016 г., а 

по електронната поща със същия входящ номер от 21 ноември 2016 

г.  Това  е  писмото  на  Съвета  за  електронни  медии,  с  което 

предоставят  на  вниманието  на  членовете  на  Централната 

избирателна  комисия  доклад  на  Съвета  за  електронни  медии  за 

резултатите от наблюдението върху радио- и телевизионни програми 

на  доставчиците  на  медийни  услуги  по  време  на  предизборната 

кампания за  президент и вицепрезидент на Република България и 

информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум през 2016 г. Докладът е във вътрешната мрежа, моля ви 

да се запознаете с него.

Знаете,  че  обикновено  предоставяме  доклада  публично  на 

медиите  тук  при  нас.  Председателят  на  Централната  избирателна 

комисия заедно с председателя на Съвета за електронни медии са се 

разбрали това представяне да бъде утре в 11 ч. тук в сградата, където 

се помещаваме ние.

Така  че  ви предлагам да  одобрим това  обстоятелство  и  да 

възложим  на  нашия  експерт  връзки  с  обществеността  да  влезе  в 

контакт със съответното лице от Съвета за електронни медии, за да 

уточнят подробностите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

мнения, въпроси? Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Благодаря,  госпожо Матева.  Заповядайте,  по трета точка от 

дневния ред.

Точка 3. Доклад по разяснителната кампания.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има две подпапки – едната е „Дарик радио”, другата 

е „Фокус нунти”. Това са документите по изпълнение на договорите, 

сключени  съответно  с  „Дарик  радио”  и  с  радио  „Фокус”  по 

излъчване  на  аудиоматериали  от  разяснителната  кампания  на 

Централната избирателна комисия. Изпратени са документи, които 

удостоверяват изпълнението на договора. В двете папки се съдържат 

и становищата на главния юрисконсулт и на главния счетоводител, 

които  са  прегледали  документите  и  са  изразили  становище,  че 

договорът е изпълнен и следва да бъде прието изпълнението и по 

двата договора.

Във  връзка  с  договора  на  „Дарик  радио”  включително  е 

подготвен  приемно-предавателен  протокол,  също  подписан  от 

главния счетоводител и от главния юрисконсулт.

Така че ви предлагам да приемем изпълнението най-напред 

на  „Дарик  радио”  и  да  упълномощим  заместник-председателя  и 

главния  счетоводител  да  подпишат  както  констативния  протокол, 

така и да бъде извършено плащането.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  мнения, 

въпроси? Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева).

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото, което моля да гласуваме, е 

приемане  работата  на  радио  „Фокус”.  Тя  също  е  прегледана  от 

главния  счетоводител  и  главния  юрисконсулт.  Има становище,  че 

представените документи удостоверяват изпълнението на договора, 

така че ви предлагам да се приеме работата, за да бъде извършено 

плащането по договора.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мнения, въпроси? 

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева).

Благодаря ви, госпожо Матева.

Уважаеми колеги, четвърта точка от дневния ред е доклади 

по медийни пакети. Заповядайте, госпожо Цанева.

Точка 4. Доклади по медийни пакети.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Госпожо  Мусорлиева,  аз  ви 

предлагам да започнем с дата  10 ноември с колегите  Арнаудов и 

Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

колега Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  ще  ви  помоля  да  влезете  в 

заседанието от 10 ноември в папка „Медийни пакети”.

С вх. № ПВР-20-646 има искане от телевизия „Евроком” за 

политическа партия Християн-социален съюз на стойност 3000 лева. 

Става  въпрос  за  две  излъчвания  –  едното  е  участие  в  предаване 

„Времена и нрави”, 20 минути, а второто е обръщение 2 минути в 

часовия пояс от 18 ч. до 22,59 ч. Изгледал съм ги и двете, излъчени 

са. 

Моля да одобрим това искане.

Следващото  искане  е  с  вх.  №  ПВР-20-647,  отново  на 

телевизия  „Евроком”  за  Българска  социалдемокрация-Евролевица. 

Става  въпрос  за  участие  в  предавания  „Делници”,   „Политика  и 

спорт” и „Резонанс”. Това са три предавания, и трите са излъчени, 

изгледал съм ги. Договорът е на стойност 5400 лева. 
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Следващото  искане  е  с  вх.  №  ПВР-20-648,  отново  от 

телевизия  „Евроком”  на  стойност  1032  лв.  Става  въпрос  за 

излъчване на 30-секундни спотове, пет на брой.

Следващото  искане  е  с  вх.  №  ПВР-20-649  от  телевизия 

„Евроком”.  Договорът  е  на  стойност  7373,52  лв.  Става  въпрос  за 

излъчване на предизборни спотове, 40-секундни, общо 20 на брой. 

Излъчени са и съм ги изгледал.

Следващото отново е от телевизия „Евроком” с вх. № ПВР-

20-650. Тук става въпрос за излъчване на едноминутни предизборни 

спотове. Договорът е на стойност 9950,04 лв. за политическа партия 

„Българско  национално  обединение”.  Има  и  участия  в  две 

предавания  –  предаване  „Делници”  и  предаване  „Резонанс”  и 

обръщение 3 минути в часовия пояс от 7 ч. до 17,59 ч. Изгледал съм 

трите  участия и предизборните спотове по една минута,  които са 

общо 17 на брой.

Следващото е с вх. № ПВР-20-652. Става въпрос за договор 

на  Българската  телеграфна  агенция.  Те  са  предоставили  четири 

пресконференции,  изгледал  съм  пресконференциите,  излъчени  са, 

както  и  публикуване  на  прессъобщения  и  снимки  и  материали, 

изпратени  от  инициативния  комитет  в  специализирана  емисия  на 

БТА „Вот 2016” за срок от 18 дни. Това е представено на хартиен 

носител, прегледал съм го и са налични оригинали.

Следващото  е  с  вх.  №  ПВР-20-654  отново  на  Българската 

телеграфна  агенция,  отново  с  пресконференции,  този  път  пет  на 

брой. Дадени са като файлове, изгледал съм петте пресконференции 

и  отново  имаме  публикуване  на  прессъобщения  и  снимки  в 

специализираната емисия на БТА „Вот 2016” за срок от шест дни. 

Това също е дадено на хартиен носител в оригинал, прегледал съм 

ги, всичко е точно.

Това е, колеги, засега. Предлагам да ги гласуваме ан блок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

колега Пенев.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз предлагам двата договора за 

БТА да  ги  гласуваме  отделно,  а  договорите  с  „Евроком”  –  също 

отделно. Тъй като аз не бих гласувал еднакво по всички договори.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само искам да уточня, че договорите 

ние вече сме одобрили, а сега просто одобряваме изпълнението. Но 

както прецените.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на 

гласуване първо договорите с „Евроком”. Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева);  против – 3 (Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова).

Подлагам  на  гласуване  договорите  с  БТА.  Режим  на 

гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева); против – 2 (Александър Андреев,  Йорданка Ганчева).

Заповядайте, колега Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  също  ще  ви 

докладвам  изпълнението  на  договори,  включени  в  папката 

„Медийни пакети” в заседанието от 10 ноември.

Първият договор, който искам да ви докладвам, е с вх. № НР-

20-582 между политическа партия Движение за радикална промяна 

„Българската  пролет”  и  Българска  социалдемокрация-„Евроком  – 

Национална кабелна телевизия”. Стойността на договора е 2990,40 

лв.  с  ДДС.  Предметът  на  договора  е  шест  броя  40-секундни 

предизборни спотове в часови пояс от 7 до 17,59 ч. и два броя 40-

секундни  предизборни  спотове  в  часови  пояс  от  18  до  22,59  ч. 

Представени  са  всички  необходими  документи.  Изгледала  съм 
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диска, наистина предизборните спотове са излъчени в съответните 

часови пояси, осем на брой, и предлагам да одобрим изпълнението 

на договора.

Следващият договор, който искам да ви докладвам, е с вх. № 

НР-20-586. Той е между партия Съюз за Пловдив и САТ телевизия 

ООД,  Пловдивска  телевизия  „Тракия”.  Стойността  на  договора  е 

19,779  лв.  с  ДДС.  Стойността  включва  изработката  на 

информационен  клип 30  секунди,  има  80  излъчвания  на  клип,  от 

които 30 броя излъчвания в праймтайма и 50 извън праймтайма. Има 

пет  излъчвания на обръщения по 15 минути и пет  повторения на 

обръщения  по  15  минути.  Изгледала  съм  приложения  диск  и 

представените  материали.  Наистина  е  налице  изпълнение  на 

договора и предлагам неговото одобрение.

Следващият  договор  е  с  вх.  №  НР-20-590.  Той  е  отново 

между  партия  Съюз  за  Пловдив,  този  път  с  издателска  къща 

„Марица” ЕООД и е на стойност 20 хил. лева. Същият включва пет 

броя  публикации  във  в.  „Марица”,  пет  броя  печатни  материали. 

Приложени са, налице са. Предлагам неговото одобрение.

Докладвам ви и  договор  с  вх.  № НР-20-593  между партия 

Единна народна партия и издателска къща „Марица” ЕООД. Същият 

е  на  стойност  2000  лв.  с  ДДС.  Той  включва  публикация  във  в. 

„Марица”  на  31  октомври  2016  г.  и  предизборен  банер  във  в. 

„Марица”  на  2  ноември  2016  г.  Представени  са  ни  печатните 

материали и предлагам да го одобрим.

Има три договора,  на които за момента ще ви посоча само 

входящите  номера:  НР-20-583  между  телевизия  „Европа”  АД  и 

Инициативен комитет, представляван от Надка Готева; вх. № НР-20-

584  между  Инициативен  комитет,  представляван  от  Наташа 

Димитрова,  и  телевизия  „Европа”  АД;  и  вх.  № НР-20-585  между 

Инициативен комитет, представляван от Надка Готева, и телевизия 

„Европа”.  В  тези  договори  бих  искала  да  ви  кажа,  че  телевизия 

„Европа”  си  е  представила  изискуемите  се  документи,  но 

представеният  диск  удостоверява  единствено  обстоятелството,  че 
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такъв  клип  е  бил  записан,  той  е  90-секунден.  Приложени  са 

сертификати  за  излъчванията,  но  липсва  диск,  от  който  да  се 

удостовери, че всичките тези броеве излъчвания в посочените часове 

наистина  са  били  осъществени,  поради  което  се  свързах  с 

изпълнителния директор на телевизия „Европа” и имам уверението, 

той ще депозира днес и на нашата електронна поща, че в рамките на 

няколко  дни  ще  бъдат  представени  такива  дискове,  които  ще 

потвърдят  отразеното  в  сертификата,  поради  което  ще  ви  ги 

докладвам на следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

мнения, въпроси? Режим на гласуване..

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева); против – 2 (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова).

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в папка от 11 ноември, след като 

се  запознах  и  изгледах  стотици  клипове  на  телевизия  „Евроком”, 

коректно са отразени, качени са с протоколи.

Първият, който ви зачитам, е вх. № НР-20-592 от 10 ноември 

2016  г.  с  искане  за  изплащане  на  17544  лева  за  Инициативен 

комитет, представляван от Валери Василев Венков, за излъчване на 

50-секунден предизборен спот в програма, 20 броя; излъчване на 70-

секунден спот, 10 броя; участия в предавания – 2 броя.

Следващият договор е вх. № НР-20-594 от 10 ноември 2016 г. 

с  искане  за  изплащане  на  10032  лева.  Излъчени  са  20  клипа, 

изработка  на  клип  ма  национален  референдум  на  политическа 

партия Балканска демократична лига за национален референдум.

Следващият  договор  е  вх.  №  НР-20-595  със  същия  казус. 

Изпратен е само един клип, изчаквам от телевизия „СКАТ” да ми 

изпрати  излъчванията,  защото  е  изпратила  само  един.  Ще  го 

докладвам в четвъртък.
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Следващият  е  вх.  № ПВР-20-656  от  10  ноември  2016  г.  с 

Инициативен комитет, представляван от Николай Йорданов Панев, 

за  отразяване  на  предизборна  кампания  за  избор  за  президент  и 

вицепрезидент.  Излъчване  на  25  броя  предизборни  спотове  от  30 

секунди, 15 броя 30-секундни предизборни спотове и изработка на 

предизборен спот. Общата стойност е 14 310 лева.

Входящ  номер  ПВР-20-657,  пак  от  същата  телевизия,  за 

16983 лева.  Общо 40 броя клипове и  две  участия в  предаване на 

Валери Венков за Камен Попов.

Следващият  е  вх.  №  ПВР-20-659  за  17697  лева  на 

политическа  партия  Балканска  демократична  лига  за  предизборна 

кампания за президент и вицепрезидент. Качени са всички клипове.

Следващият  е  вх.  № ПВР-20-660 от  10 ноември 2016 г.  за 

„Евроком” за 4920 лева – 15 клипа плюс четири предизборни спота в 

праймтайм.

Следващото е вх. № ПВР-20-662, „Евроком”, за 23115,75 лв., 

Инициативен комитет, представляван от Валентин Асенов Николов 

за  Диана  Гервасова  Димитрова.  Приложен  е  диск  с  мониторинг, 

излъчвания на клиповете.

Следващият  е  вх.  № ПВР-20-665  за  Инициативен  комитет, 

представляван от Бисер Миланов, приемно-предавателен протокол, 

радио „Енерджи”, излъчване на един рекламен спот, за 2889 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  мнения, 

въпроси? Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  4 (Владимир  Пенев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Росица Матева).

Заповядайте, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, тъй като на двете флашки не успя 

да се качи целият материал, от тази дата едно последно искане за 

плащане ако може да ви докладвам и аз и да гласуваме.

Това е с вх. № ПВР-20-666 с радио „Тангра”, аудиоклип 30-

секунден, 56 излъчвания, инициативен комитет Бисер Миланов, на 

стойност  2486,40  лева.  Има  съответните  сертификати,  диск, 

излъчванията са от 20 октомври до 4 ноември включително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,   Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,   Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева,  

Цветозар  Томов);  против  –  4 (Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка Ганчева, Росица Матева).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, да ви помоля да отидем на дата 15-

и. Предлагам ви искане за одобрение с вх. № НР-20-612. Медията е 

радио  „Контакт”  и  политическа  партия  Българска 

социалдемокрация-Евролевица.  Това  е  30-секунден  аудиоспот,  48 

излъчвания. Стойността е 979,20 лв.

Предлагам ви за одобрение изплащане на искане с вх. № НР-

20-613,  радио  „Тангра”  и  политическа  партия  Българска 

социалдемокрация-Евролевица, на стойност 3548,40 лв. Аудиоспот 

30-секунден,  49  излъчвания  от  20  октомври  до  4  ноември 

включително.

Предлагам ви за одобрение искане с вх. № ПВР-20-690, радио 

„Тангра” отново, политическа партия Българска социалдемокрация-

Евролевица. Аудиоспот, 33 излъчвания на стойност 2665,20 лева.

И искане с вх. № ПВР-20-691, радио „Контакт” и политическа 

партия  Българска  социалдемокрация-Евролевица.  Аудиоспот  на 

стойност 673,20 лева.

И на дата 16-и (това е последно за днес) с вх. № НР-20-614, 

Българското  национално  радио  –  Стара  Загора,  и  политическа 
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партия  Българска  социалдемокрация-Евролевица,  аудиоклип,  30 

броя излъчвания, на стойност 1800 лева с ДДС.

Предлагам да бъдат одобрени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  3 (Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Росица Матева).

Уважаеми колеги,  преминаваме към пета  точка от  дневния 

ред  –  доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали.  Първа  е  госпожа 

Бойкинова. Заповядайте, уважаема госпожо Бойкинова.

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НР-08-

41 от 21 ноември 2016 г., качено е във вътрешната мрежа от същата 

дата в моята папка, становището от Станислав Тодоров Трифонов по 

административно дело № 12774/2016 г. Ако си спомняте, в минало 

заседание  ви  докладвах,  че  съдът  с  определение  указа  на 

жалбоподателя да представи становище относно правния си интерес 

от оспорване на Решението на Централната избирателна комисия № 

39999 от 11 ноември 2016 г. Становището е само за сведение, моля 

да се запознаете с него.

Също така  ви  докладвам  и  постъпила  жалба  от  Станислав 

Тодоров  Трифонов  срещу  Решение  №  4000-НР  на  Централната 

избирателна комисия от 11 ноември 2016 г.  относно обявяване на 

резултатите от гласуването в националния референдум. Жалбата е 

комплектувана и изпратена във Върховния административен съд, по 

която е образувано дело № 12987/2016 г. Делото е насрочено за 1 

декември  2016  г.  от  10,30  ч.  Жалбата  би  трябвало  да  е  във 

вътрешната мрежа от 17 ноември. Ако не е, ще бъде качена.
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Предлагам аз и колегата Матева да се явим на делото. Това е 

делото срещу решението за изборните резултати от референдума.

 Докладвам ви също така и писмо от Столична община, район 

„Триадица”,  с  което  ни  уведомяват,  че  са  връчили  два  акта  за 

установяване на административно нарушение – акт № 2 и акт № 3. 

Те  са  срещу  Би  Ти  Ви  Медия  груп  ЕАД.  Актовете  заедно  с 

преписката  ще  бъдат  изпратени  на  компетентните  областни 

управители за съставяне на наказателни постановления.

Също така ви докладвам писмо и от Областна дирекция на 

МВР – гр. Пловдив, сектор „Общинска полиция”, с което ни връщат 

връчен екземпляр № 14-НР от 27 октомври 2016 г.,  той е  против 

САТ  ТВ  ООД,  Пловдивска  телевизия  „Тракия”.  Актът  е  връчен. 

Също  ще  бъде  изпратен  на  компетентния  областен  управител  за 

съставяне на наказателни постановления.

Това са моите доклади в тази точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали са качени материалите, изпратени ни и от 

Районната избирателна комисия – Варна, във връзка с постановено 

от тях решение № 134 от 13 ноември 2016 г.,  както и проекта на 

моето  решение.  Касае  се  за  подадена  жалба  от  Пламен  Георгиев 

Стоянов,  упълномощен  представител  на  Инициативен  комитет, 

представляван  от  Стефан  Данаилов,  за  участие  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на  6  ноември,  срещу 

решение  № 134 от 13 ноември на Районната избирателна комисия – 

Варна.

Колеги, това, което бих искала да ви кажа, е, че оспореното 

решение  на  РИК  –  Варна,  е  постановено  по  жалба,  подадена  от 

Пламен Стоянов в качеството му на упълномощен представител на 

инициативния  комитет,  с  която  същият  е  сезирал  Районната 

избирателна комисия за това, че в деня на новия избор, 13 ноември, 

в  секционна избирателна комисия № 393,  разположена в  Дома за 
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стари хора „Гергана”, гр. Варна, се извършват изключително груби 

нарушения  на  Изборния  кодекс  и  на  Наказателния  кодекс  на 

Република България, а именно, че директорката на дома взема пряко 

участие  в  провеждането  на  изборния  процес  и  седи  в  изборното 

помещение, в което се гласува. Че на територията на Дома за стари 

хора е организирано гласуване по стаите, като на ръка се разнасят 

бюлетини, тези бюлетини се поставят от членовете на секционната 

избирателна  комисия  в  изборната  урна.  Твърдението  е,  че  само 

двама  от  членовете  на  секционната  избирателна  комисия  са 

забелязани да провеждат това гласуване по стаите, не се посочват 

техните имена.

Следващото твърдение е, че не се дава обяснение колко и кои 

са  членовете,  които  извършват  изборния  процес  по  стаите.  Че 

директорката на дома си е позволила да поиска от представителите 

на  инициативния комитет  да  се  легитимират,  въпреки че  тя  няма 

такива права и въобще няма право да участва в изборния процес.

И  последното  твърдение  в  жалбата  е  било,  че  изборната 

кабина в посочената секционна избирателна комисия не позволява 

опазването на тайната на вота на гласуващите съгласно закона.

Районната избирателна комисия – Варна, се е произнесла със 

свое  решение № 134,  като е  приела,  че  жалбата  е  неоснователна. 

Това свое решение е постановила, след като на място е изпратила 

двама  свои  членове  -  заместник-председателя  на  комисията 

господин Юсеин и член на комисията Е. Стефанова, които на място 

са  посетили  секционна  избирателна  комисия  №  393  и  при 

извършената  проверка  не  са  установили  да  са  налице  такива 

нарушения. 

Тук бих искала да вметна само, че в този момент, в който се е 

провеждала проверката, друга част от комисията под ръководството 

на председателя е била изпратена на проверка в други секции във 

връзка  с  настъпилия  инцидент,  при  който  е  починал  на  място 

председател  на  секционна  избирателна  комисия.  Имало  е 
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напрежение и е следвало да се организира нормалното протичане на 

изборния процес в няколко секции.

Видно  от  приложения  към  административната  преписка 

протокол № 20 от заседанието на Районната избирателна комисия – 

Варна,  същите са заседавали през  нощта и оспореното решение е 

постановено около 2 ч. през нощта. 

Представителите на комисията, които са извършили проверка 

на  място  в  дома,  не  са  съставили  констативен  протокол  за 

извършената проверка, а са докладвали устно за резултатите от нея в 

заседанието  на  Районната  избирателна  комисия  –  Варна,  при 

разглеждането на процесната жалба. Същите са уведомили, че при 

извършването  на  проверката  са  констатирали  следното.  Всички 

членове  на  секционната  избирателна  комисия  са  се  намирали  в 

помещението, определено за разполагане на секцията, и комисията 

извършва своята работа в пълен състав. Ръководителят на Дома за 

стари хора не е присъствал в изборното помещение. Към момента на 

проверката  не  е  установено  членове  на  секционната  избирателна 

комисия да се намират извън изборното помещение, по стаите на 

пребиваващите  в  дома.  Кабината  за  гласуване  е  разположена  и 

оборудвана  по  начин,  който  в  пълна  степен  гарантира  опазване 

тайната  на  вота.  Тези  членове  на  комисията  са  разяснили  на 

членовете  на  секционната  избирателна  комисия  методическите 

указания,  напомнили  са  им  техните  задължения  като  членове  на 

СИК,  след  което  са  се  изтеглили,  за  да  се  проведе  съответното 

заседание на Районната избирателна комисия – Варна.

С оглед тази фактическа обстановка аз ви предлагам проект 

на решение, с което жалбата, подадена от господин Пламен Стоянов 

в  качеството  му  на  упълномощен  представител  на  Инициативен 

комитет,  представляван  от  Стефан  Ламбов  Данаилов,  да  бъде 

оставена без уважение като неоснователна, тъй като твърденията в 

същата не се потвърждават. Както казах, била е извършена проверка 

на място от членове на комисията и се е установило по несъмнен 

начин, че не са налице тези твърдени нарушения.
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Бих  искала  да  обърна  само  внимание,  че  разговарях  с 

председателя на Районната избирателна комисия – Варна, и той ме 

увери,  че  преписката  е  изпратена  при  нас  в  цялост.  Водих  този 

разговор,  тъй  като  констатирах,  че  към  първоначалната  жалба, 

подадена  от  господин Пламен Стоянов  до Районната  избирателна 

комисия,  същият  не  е  представил  пълномощно,  което  да 

удостоверява обстоятелството, че той е упълномощен представител 

на инициативния комитет. По същия начин към изпратената до нас 

жалба чрез РИК – Варна, не беше приложено такова пълномощно. 

Съгласно  условията  и  реда  за  разглеждане  на  жалби и  сигнали  в 

ЦИК, определени с наше Решение № 3526 от 16 септември, аз указах 

на жалбоподателя да отстрани нередовността на жалбата си и да ни 

представи в оригинал или в заверено копие пълномощното, от което 

е  видно,  че  той  е  представител  на  Инициативен  комитет, 

представляван от Стефан Ламбов Данаилов, и в указания срок такова 

пълномощно  беше  представено,  дойде  по  електронната  поща  на 

ЦИК. Поради което аз съм приела, че тази нередовност е отстранена, 

поради което жалбата е процесуално допустима, но разгледана по 

същество,  не  е  основателна.  И  в  тази  връзка  ви  предлагам  този 

проект на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

заповядайте за мнения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  имам  само  един  въпрос: 

директорката член ли е на секционната избирателна комисия?

КАТЯ ИВАНОВА: Не.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Считам, че жалбата е основателна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Чухте доклада на 

колегата Иванова. Режим на гласуване, уважаеми колеги.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев,  Цветозар Томов); против – 5 (Александър 
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Андреев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева).

Отрицателни вотове има ли? Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах против, защото считам, че е 

налице съществено нарушение на изборните правила и на правилата 

за  гласуване  в  лечебни  и  здравни  заведения.  От  една  страна,  в 

лечебни и здравни заведения и домове за стари хора няма подвижна 

избирателна кутия – това е едното нарушение. А от друга страна, 

при  гласуването  е  присъствало  служебно  лице,  от  което  всички 

настанени  в  това  заведение,  стари  хора,  които  са  в  определена 

нужда, са зависими от директора на заведението и той няма право да 

присъства  в  изборното  помещение,  така  както  няма  право  да 

присъстват  други  граждани  в  изборното  помещение  освен 

гласуващите,  в  обикновените  избирателни  секции.  Правилата  са 

общи и са задължителни за всички секции в страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други 

отрицателни вотове има ли? Няма.

Номерът  на  решението  ви,  уважаема  госпожо  Иванова,  е 

4053-ПВР.

Следващата точка от дневния ред е искания за отваряне на 

запечатани помещения. Заповядайте, колега Пенев.

Точка 6. Искания за отваряне на запечатани помещения.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило  в 

Централната избирателна комисия писмо с вх. № ПВР-15-338 от 15 

ноември  2016  г.  Писмото  е  от  Районната  избирателна  комисия  – 

Ловеч.  С него се  иска  да  бъде разрешено отваряне  на  запечатано 

помещение  №  16  от  учрежденския  архив  на  общинската 

администрация в Ловеч, находящ се на четвъртия етаж в сградата на 

община Ловеч, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от  произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и националния референдум  на 6 ноември и от втория 

тур  на  13  ноември  с  цел  получаване  на  технически  записващи 
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устройства от машинното гласуване за избирателни секции в община 

Ловеч, в които е проведено такова гласуване, тъй като те не са били 

предадени  на  Районната  избирателна  комисия,  а  са  оставени  в 

торбите с изборните книжа.

В  тази  връзка  съм  подготвил  проект  на  решение,  който  е 

качен  във  вътрешната  мрежа,  с  което  предлагам  да  разрешим 

отварянето  на  запечатаното  помещение.  Тъй  като  в  случая  става 

въпрос за технически записващи устройства, които следва да бъдат 

получени  от  представители  на  РИК  и  след  това  да  ни  бъдат 

предадени  в  Централната  избирателна  комисия,  да  присъстват  и 

трима представители на РИК, съответно от различни партии, за да 

може  да  вземат  техническите  устройства  и  след  това  да  ни  ги 

предадат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

имате ли въпроси? Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,   Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов).

Номерът на решението ви е 4054-ПВР/НР.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  е 

проект за решение по постъпило искане от председателя и секретаря 

на  24.РИК –  София,  за  разрешение  за  отваряне  на  помещения,  в 

които се съхраняват избирателните списъци на секции номера 22 и 

30 -  район „Средец”;  № 23 – район „Оборище”;  и  № 52 – район 

„Подуяне”.  Целта  е  да  се  извадят  избирателните  списъци,  които 

комисиите грешно са прибрали в чувалите, и да се предадат на ГД 

„ГРАО” за проверка.

Предложила съм ви проект на решение, с което разрешаваме 

отварянето на тези помещения, в които се съхраняват избирателните 
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списъци от посочените секции на всички от районите, тъй като всеки 

район съхранява в отделно помещение избирателните списъци, с цел 

да се извадят списъците,  да се състави съответният протокол при 

спазване  изискванията  на  т.  29  от  Решение  №  3796.  След  всяко 

отваряне  на  помещението  задължително  то  да  бъде  запечатано  с 

хартиена  лента  и  да  бъде  подпечатано  с  печата  на  комисията 

съгласно Решение № 3468-ПВР (става дума за комисията по чл. 287, 

ал.  7  от  Изборния  кодекс)  и  копие  от  заповедите  на  кмета  за 

определяне на длъжностните лица и общинската администрация и от 

съответния протокол да се изпратят на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Въпроси  имате 

ли, уважаеми колеги? Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов). 

Номерът  на  решението  ви,  уважаема  госпожо  Сидерова,  е 

4055-ПВР/НР.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  решение 

относно  писмо  с  вх.  №  ПВР-14-72  от  18  ноември  2016  г.  от 

Районната  избирателна комисия 25,  в  което,  по сходен доклад на 

колегата  Сидерова  за  24.РИК  са  установили,  че  при  проведения 

избор  за  президент  и  вицепрезидент  и  националния  референдум, 

проведени  на  6  ноември  2016  г.,  в  15  секционни  избирателни 

комисии са установили, че избирателните списъци са опаковани в 

торбите с бюлетините и останалите книжа, както и в новия втори тур 

в 14 секционни избирателни комисии по същия начин избирателните 

списъци са опаковани в торбите с бюлетините и останалите книжа. 

И в тази връзка искат отваряне на запечатаните помещения, в които 
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се намират тези избирателни списъци, за да могат същите да бъдат 

предадени на ГД „ГРАО” за проверка.

Проектът за решение е във вътрешната мрежа в моя папка. 

Предлагам ви да изброим всички райони, в които се съхраняват тези 

избирателни списъци, както ви казах, те са 15 на брой, не са само в 

район „Красна поляна”, а са в „Илинден”, „Надежда”, „Овча купел” 

и „Връбница”. Тоест номерацията, както следва: СИК № 2546 – 11 е 

номерът  на  района,  12  е  „Илинден”,  13  е  „Надежда”,  18  е  „Овча 

купел”, 20 „Връбница”. И ви предлагам в решението, съответно и в 

диспозитива да се изброят всичките тези райони. Както каза госпожа 

Сидерова, те се съхраняват не в един район, а във всички райони на 

територията  на  25.РИК,  поради  което  ви  предлагам  да  разрешим 

отварянето  на  запечатаните  помещения,  за  да  могат  тези 

избирателни списъци да  бъдат  предадени за  проверка  на  „ГРАО” 

при спазване на наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 

г.  на  ЦИК.  След  отварянето  копие  от  заповедта  на  кмета  за 

определяне на длъжностните лица, както и съставените протоколи да 

се изпратят на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване с направените уточнения от колегата Бойкинова.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаема  госпожо  Бойкинова,  решението  ви  е  №  4056-

ПВР/НР.

Госпожо Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

постъпило по електронната поща с вх. № ПВР-14-71 от 18 ноември 

2016 г. от кмета на община Мизия, с което се иска разрешение за 

отваряне на помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 
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материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

републиката и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 

2011  г.,  и  изборните  книжа  и  материали  от  произведените  на  6 

ноември  избори  за  президент  и  вицепрезидент  и  националния 

референдум и от произведения на 13 ноември 2016 г. нов избор за 

президент и вицепрезидент на републиката.

Искането е  за  достъп до помещението,  за  да се извадят  от 

помещението, да бъде извършена експертиза и да бъдат подадени 

подлежащите  на  архивиране  книжа  от  произведените  на  25  и  30 

октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на Държавна 

агенция „Архиви”.

Аз ви предлагам обаче да не разрешаваме в момента да се 

отваря  помещението,  тъй  като  все  още  не  е  изтекъл  срокът  за 

оспорване  на  резултатите  от  произведения  избор  за  президент  и 

вицепрезидент,  както  и  от  националния  референдум,  а  знаем,  че 

специално  резултатите  от  националния  референдум  вече  са 

оспорени пред Върховния административен съд.

Подготвила съм едно писмо, което се намира във вътрешната 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали,  в  което  казваме  на  господин 

Крушовенски, че в момента няма да дадем разрешение за отваряне 

на  запечатаното  помещение,  а  такова  ще  бъде  дадено,  след  като 

изтече срокът за оспорване на резултатите или съответно след като 

се  произнесе  съдът  по вече оспорените резултати,  след което той 

следва да направи ново искане, за да му бъде разрешено отваряне на 

помещението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

мнения, въпроси?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колегата Бойкинова предлага в двете 

решения,  които  гласувахме,  да  напишем,  че  отварянето  може  да 

стане след изтичане срока на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

колега Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз лично смятам, че ако разрешим под 

това условие, няма как да извършим контрол дали ще се спази това 

изискване и как те ще се осведомят по оспорването на резултатите 

от  референдума  кога  е  влязло  решението  в  сила.  Затова  моето 

предложение беше да не им разрешаваме в момента и да разрешим, 

след като ние,  които сме страна по спора,  знаем,  че  решението е 

влязло в сила и е изтекъл срокът за оспорване, тогава да се разреши.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с проекта на писмо, 

но не считам, че следва да се прави ново искане, предвид че ние ще 

знаем кога ще изтекат сроковете за оспорване. Както каза и колегата 

докладчик, ние самите сме страна по единия спор и не считам, че 

наново трябва да се пуска искане, за да бъде разрешено отварянето 

на запечатаното помещение. По-скоро, да се върне на доклад, след 

като  изтекат  сроковете  и  са  налице  предпоставките  да  се  даде 

разрешение.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  съм  съгласна,  коригирам  само,  че 

след като изтекат всички срокове за оспорване на резултатите, ще им 

бъде  разрешено  отварянето  на  запечатаното  помещение.  И  ще го 

оставя при себе си висящо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на 

гласуване последното предложение на колегата Матева.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар  Томов);  против –  3 (Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло Ивков).

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  с  оглед  заетата  позиция  и 

направеното  по-обстойно  обсъждане,  предлагам  да  прегласуваме 

гласуваните вече решения с № 4055 и 4056-ПВР/НР, като отговорим 

с  писмо  в  същия  смисъл  –  че  след  влизане  на  решението  на 
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Административения съд за резултатите от националния референдум 

ще разрешим отваряне на помещенията.  И без това  „ГРАО” имат 

достатъчно работа, няма защо да ги претоварваме.

Предлагам да вземем решение да отменим номерата на вече 

взетите  решения  №  4055  и  №  4056  и  да  отговорим  с  писма  на 

районните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване на това предложение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,     Георги  Баханов,   Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар  Томов);  против  –  3  (Ивайло  Ивков,  Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев).

Уважаеми колеги, просто да ви уведомя, че последният номер 

на последното взето решение  е № 4054.

Заповядайте за отрицателен вот, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  тук  страх  лозе  пази, 

обаче вече  е  прекалено и граничи с параноя.  В крайна сметка по 

същество тези комисии правят протоколи. Не може да презумпирам, 

ей така, защото страх лозе пази, не знам откъде и какво, че онези ще 

тръгнат сега да ровят из чувалите и да променят каквото и да било. 

По този  начин ние  просто  обезпредметяваме  цялата  тяхна  работа 

досега.  Ами  нали  затуй  са  тези  протоколи,  свидетелства,  печати, 

залепвания и т.н.! Не може така!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  други 

отрицателни вотове има ли? Няма. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Само 

за сведение един доклад - вх. № ПВР-06-179 от 18 ноември 2016 г. е 

постъпило писмо, подписано от кмета на община Разлог, с което в 

изпълнение на наше Решение № 3886-ПВР/ЕП/НС от 28 октомври 

2016 г. приложено изпраща ни протоколи за отваряне на запечатано 
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помещение  с  цел  пренареждането  на  същото  и  освобождаване  на 

място за прибиране на изборни книжа и материали от проведените 

на  6  и  на  13  ноември  избори  за  президент  и  вицепрезидент  и 

национален  референдум.  Протоколите  са  в  оригинал,  както  и 

заповед за назначаване на комисията. Благодаря ви. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам  вх.  №  МИ-06-957  от  22  ноември  2016  г.  Община 

Перущица ни изпраща в изпълнение на нашие Решение № 3737-МИ 

от  5  октомври  2016  г.  заповедта  и  протокола  за  отваряне  на 

запечатано помещение. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Матева, 

заповядайте за кратко съобщение.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, оказа се, че споразумението ни 

за ползване на пресклуба на Народното събрание в Източното крило 

е  изтекло,  така че  ви моля да гласуваме едно писмо до господин 

Славчов, който е главен секретар на Народното събрание, който да 

ни разреши ползване на пресклуба утре, на 23-и от 11 до 12,30 ч., за 

да  бъде  представен  докладът  на  Съвета  за  електронни  медии  за 

медийния мониторинг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване предложението на колегата Матева за изпращане на писмо 

до господин Славчов.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Продължаваме със седма точка от дневния ред – искания за 

изплащане на възнаграждения. 

Госпожа Бойкинова има думата.
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Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-15-1126  от  1 

ноември  2016  г.  ви  докладвам  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Самоков, за 

проведено  заседание  на  14  септември  2016  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

члена. На това заседание Общинската избирателна комисия е приела 

становище във връзка с получено на 12 септември 2016 г. съобщение 

от Върховния административен съд за постъпила в съда молба от 

адвокат Емилия Атанасова, с която иска да бъде допълнено решение 

по  административно  дело  №  7378  от  20  юни  2016  г.  На  това 

заседание Общинската избирателна комисия е разгледала молбата и 

е приела становище, което е подала до Върховния административен 

съд,  с  което  счита,  че  тази  молба  за  допълване  на  решението  е 

неоснователна.

Също така искат заплащане на дежурство на 13 септември 

2016  г.,  което  дежурство  е  дадено  от  председател  и  секретар. 

Председателят и секретарят всъщност са подготвили заседанието на 

14  септември.  Те  са  разгледали  молбата  и  предварително  са 

изготвили  становището,  което  е  гласувано  в  заседание  на 

14 септември 2016 г., поради което ви предлагам да бъдат изплатени 

дежурството и заседанието на основание Решение № 2901-МИ от 

5 ноември 2015 г. на Централната избирателна комисия.

Към  преписката  има  справка  за  размера  на  исканите 

възнаграждения, както и контролен лист за предварителен контрол с 

мнение  да  бъде  поето  задължението,  тоест  да  бъде  изплатено 

възнаграждението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

 Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,   Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков).

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви искане с вх. № МИ-15-

1131 от 3 ноември 2016 г.  за  изплащане на дежурство,  дадено от 

страна на  членове на  Общинската  избирателна комисия – Велико 

Търново. Дежурството е осъществено от председател и секретар на 

28 октомври 2016 г. и е във връзка с писмо от Районно управление 

на Велико Търново към Областна дирекция на МВР към разследващ 

полицай  по  досъдебно  производство  по  описа  на  Районна 

прокуратура – Велико Търново. В писмото се е искало предоставяне 

на информация за съставите на две секционни избирателни комисии 

и  съответно  председателят  и  секретарят  са  изготвили  отговор  до 

разследващия полицай, поради което предлагам да се изплати това 

дежурство,  осъществено  от  председател  и  секретар  на  основание 

т. 12,  б.  „г”  от  Решение  №  2901-МИ  от  5  ноември  2015  г.  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-

1135 от 8 ноември 2016 г. искане за изплащане на възнаграждение за 

проведени  заседания  и  дежурство  за  м.  октомври  2016  г.  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Стралджа.  Общинската 

избирателна комисия – Стралджа, е провела заседание на 5 октомври 

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

председател, секретар и четири члена. Заседанието е било с дневен 

ред  входящи  писма  и  на  това  заседание  всъщност  Общинската 
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избирателна  комисия  е  разгледала  писмо  от  Общинската 

администрация  –  Стралджа,  с  което  уведомяват  комисията,  че 

общински съветник е избран за заместник-кмет на община Стралджа 

и  следователно  следва  да  му  се  прекратят  правомощия  като 

общински  съветник.  И  на  това  заседание  те  са  определили  кои 

членове да извършат справка от архива на Общинската избирателна 

комисия  кой  е  следващият  от  листата.  Взели  са  съответното 

решение.

На  4  октомври  2016  г.  има  дежурство,  осъществено  от 

председателя, който е приел писмото и е подготвил дневния ред и 

необходимите  материали  за  заседанието,  което  се  е  провело  на 

5 октомври 2016 г.

На 7 октомври 2016 г.  се  е провело заседание,  на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и трима 

члена.  На  това  заседание  са  прекратили  пълномощията  на 

общинския съветник и са обявили следващия за избран общински 

съветник от коалицията.

На 6 октомври 2016 г. се е провело дежурство от председател, 

заместник-председател  и  секретар,  на  което  дежурство  са 

подготвили заседанието на 7 октомври 2016 г. Изготвили са проект 

за  дневен  ред,  както  и  проект  за  решение,  което  са  взели  на7 

октомври 2016 г.

Предлагам ви да  бъдат  изплатени двете  дежурства  и  двете 

заседания на датите, които отбелязах преди малко, като основанията 

са Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., съответно точки 12, 

буква „а” и точка 2.1. от буква „з”. Към преписката има приложена 

справка относно размера на исканите възнаграждения и контролен 

лист  за  предварителен  контрол  с  мнение  да  бъде  поето 

задължението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

 Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане 

за изплащане на възнаграждения с вх. № МИ-15-1150 от 17 ноември 

2016  г.  Това  искане  е  постъпило  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Роман,  като  е  подписано  само  от  председателя  на 

Общинската  избирателна  комисия  и  е  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  заседание,  в  което  са  участвали  9  членове  на 

Общинската  избирателна  комисия.  Към  искането  е  представен 

протокол № 50. Ако си спомняте, в предходно заседание във връзка 

с постъпил сигнал срещу непроизнасяне на Общинската избирателна 

комисия – Роман, ви информирах за постъпването на това искане.

Заседанието, проведено на 3 ноември 2016 г., е било с една 

точка в дневния ред – да бъде разгледано протоколно решение на 

Централната избирателна комисия от 28 октомври 2016 г., с което на 

Общинската  избирателна  комисия  е  върнат  сигнал,  постъпил  в 

Централната  избирателна  комисия,  за  произнасяне  по 

компетентност.  След  като  е  гласуван  дневният  ред,  в  протокола 

пише, че до този момент в ОИК – Роман, не са постъпили документи 

от  компетентен  орган,  удостоверяващи  наличието  на 

обстоятелствата  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на 

господин  Тихомир  Вълчев  като  общински  съветник  и  поради 

изчерпване на дневния ред заседанието е закрито.

На  миналото  ни  заседание  ние  взехме  решение  отново  да 

изпратим постъпилия сигнал на Общинската избирателна комисия, 

за да се произнесат, след като съберат необходимата информация и 

да ни информират за това. И по тази причина, тъй като те не са се 

произнесли  по  сигнала,  който  им  е  изпратен  от  Централната 

избирателна комисия и е в тяхната компетентност, ви предлагам да 

не изплащаме исканото възнаграждение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  считам,  че  след  като  има 

заседание на Общинската избирателна комисия, ние никога досега 

не  сме  обвързвали  исканията  за  изплащане  на  възнаграждения  с 

някакъв  резултат  от  заседание.  Предлагам  да  се  изплати  така 

поисканото възнаграждение, като досега, колеги, не сме обсъждали 

по повод исканията какви решения са приети, дали има произнасяне, 

дали  няма.  Предлагам  да  се  изплати  така  поисканото 

възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Изразявам  противно  становище. 

Считам,  че  не  можем  да  плащаме  за  заседания,  когато 

демонстративно  не  се  изпълняват  решенията  на  Централната 

избирателна  комисия.  Нашите  указания  в  това  отношение  са 

задължителни и ние не може да толерираме и да плащаме за това, че 

демонстративно не се изпълнява това, което е решила Централната 

избирателна комисия.

РОСИЦА МАТЕВА: Само да припомня, че на заседанието на 

28  октомври,  когато  колегата  Ивков  е  докладвал  сигнала  срещу 

действията на Общинската избирателна комисия – Роман, и е взела 

решение Централната  избирателна  комисия да  върне сигнала,  тъй 

като е от компетентността на Общинската избирателна комисия за 

произнасяне,  отново  е  имало  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  във  връзка  с  постъпилия  сигнал  и  Централната 

избирателна  комисия  е  взела  решение,  че  няма  да  изплати 

възнаграждението. 

Аз поддържам моето предложение да не се изплаща и това 

възнаграждение,  тъй като Общинската избирателна комисия нищо 

не е  направила на това заседание,  а  тя има задължения по закон, 

които следва да изпълни.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  си  поддържам  също  моето 

предложение, госпожо председателстваща.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Първо  подлагам 

на  гласуване  предложението  на  госпожа  Ганчева.  Режим  на 

гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 6 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева,  Румен Цачев,  

Цветозар Томов);  против –  12 (Бойчо Арнаудов,   Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Подлагам  на  гласуване предложението  на  колегата 

докладчик. Режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  Цветозар Томов);  против – 4 

(Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  

Цачев).

Заповядайте, уважаеми колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Докладвам  вх.  №  МИ-15-1151  от  17 

ноември  2016  г. Възнаграждение  са  поискали  Общинската 

избирателна  комисия –  Съединение,  заради  това,  че  са  взели 

решение № 203 на 15 ноември, а именно да се изпрати на Окръжна 

прокуратура – Пловдив, писмо, с което да се снабдят с официална 

информация  относно  постановеното  от  Районна  прокуратура 

постановление  за  прекратяване  на  някакво  наказателно 

производство по сигнал на Георги Руменов, за който нямам данни. 

Но има обективирано решение, участвали са председател, секретар и 

8 членове и предлагам да им се изплати възнаграждение. Очевидно 

става въпрос за проучване дали да се прекрати мандат, щом искат 

постановление на Районна прокуратура.
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 Издаден е контролен лист, подписан от господин Николай 

Желязков. Има протокол от заседанието с подписите на председател, 

секретар и 8 членове на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 

уважаеми колега Ивков. Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Госпожо Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Благодаря.  Госпожо 

председателстваща, моля да се включи нова точка в дневния ред – 

приемане  на  решение относно  предложение до  президента  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Глоджево.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Режим  на 

гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Това ще стане точка 7а.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали.

С  вх.  №  МИ-15-1140  от  11  ноември  2016  г.  е  постъпило 

писмо от  Общинската  избирателна  комисия  –  Ветово,  с  което ни 

уведомяват,  че  с  тяхно  решение  № 165  от  9  ноември  2011  г.  на 

основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация са прекратени предсрочно пълномощията 
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на кмет на кметство Глоджево, община Ветово. Към уведомлението 

са приложени всички необходими документи, описани в проекта на 

решение.

От  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-04-03-21  от  22  ноември  на  ГД 

„ГРАО” е видно, че към 9 ноември 2016 г. населението на кметство 

Глоджево е 4270 лица, тоест кметството отговаря на изискванията на 

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

устройство на Република България,  поради което ви предлагам да 

вземем  решение  да  предложим  на  президента  на  републиката  да 

насрочи  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Глоджево,  община 

Ветово, област Русе.

И да изпратим писмо до президент на републиката с копие от 

решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,   Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  

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

Цветозар Томов).

Номерът  на  решението  ви,  уважаема  госпожо  Нейкова,  е 

4055.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка осма – приемане 

работата по договора с Печатницата на БНБ. Заповядайте, госпожо 

Солакова.

Точка 8.  Приемане работата по договора с Печатницата на 

БНБ. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  писмо  вх.  № 

ПВР-00-282  от  14  ноември  2016  г.  в  ЦИК  постъпи  окончателен 

констативен протокол в два екземпляра, подписан от изпълнителния 

директор  на  Печатницата  на  БНБ,  с  приложени  екземпляри  от 
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приемно-предавателни  протоколи  за  предаване  на  бюлетините  за 

гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември, 

както и в новия избор на 13 ноември, за предаване от Печатницата 

на БНБ и от „Демакс” АД.

Докладвах  ви  това  за  сведение.  Възложено  беше  да  се 

направи  обстойна  проверка  на  цялата  документация,  при 

необходимост  да  бъдат  привлечени  експертите  по  Закона  за 

обществените  поръчки  от  администрацията  на  Министерския 

съвет –  Ирина  Ангелова  и  Милан Томанов,  и  двамата  експерти  в 

дирекция  „Административно  и  правно  обслужване  и  обществени 

поръчки”  в  администрацията  на  Министерския  съвет.  Те  ни 

подпомагаха и в периода по подготовката, включително по водене 

на преговорите и сключване на договора с Печатницата на БНБ за 

възлагане на отпечатването.

В  момента  те  изготвиха  становище  по  Договор  №  21  от 

11 октомври 2016 г.,  който е публикуван във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Становището на експертите въз основа на 

така  предоставената  документация  от  Печатницата  на  БНБ  е,  че 

изпълнението отговаря точно на изискванията на Договор № 21 от 

11 октомври 2016 г., съгласно който договор, колеги, по т. 3.9. от 

договора възложителят трябва да приеме извършването на услугата, 

когато констатира изпълнение на този договор, чрез подписване на 

двустранен окончателен констативен протокол. След подписването 

на този протокол и изпращането на един екземпляр в Печатницата 

на  БНБ  за  Печатницата  на  БНБ  като  изпълнител  по  договора 

възниква задължението, тъй като знаем, че е сключила договор и за 

подизпълнение  по  т.  3.12.,  трябва  да  представи  доказателства  за 

окончателно плащане по сключените договори. Знаете, че във връзка 

с одобряването на предпечатни образци и извършването на контрол 

по предпечатните образци има договор с подизпълнител „Демакс Ди 

Пи Ай”, а по отношение на отпечатването на бюлетини за гласуване 

в изборите има договор с подизпълнител печатница „Демакс” АД.
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В  тази  връзка  ви  предлагам  да  приемем  работата  по 

изпълнението на договора и да упълномощим госпожа Мусорлиева 

да  подпише  двата  екземпляра  на  окончателния  протокол,  като 

изпратим единия екземпляр до Печатницата на БНБ. Заплащането на 

възнаграждението по договора ще се извърши след представяне на 

доказателствата  за  разплащане  между  изпълнителя  по  нашия 

договор с подизпълнителите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

мнения, въпроси, обсъждания? Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Продължаваме със следващата точка – доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 8. Доклади по писма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Докладвам  ви  за  сведение 

информация  от  главния  счетоводител  по  отношение на 

средномесечното  възнаграждения на заетите в обществения сектор. 

Тъй  като  се  очаква  заповедта  на  председателя  на  Народното 

събрание, считано от 1 октомври 2016 г., да бъде издадена днес или 

утре,  веднага  след  това  възнагражденията  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия ще бъдат коригирани.

Колеги, напомниха ми от счетоводството, че нямаме решение 

за  приемане  на  работата  на  сътрудниците,  които  подпомогнаха 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия  за  новия  избор 

както  по  приемането  на  протоколите  от  районните  избирателни 

комисии, така и на данните от гласуването и сканираните документи 

от секциите извън страната, включително и Работна група „Жалби”.
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Предлагам да одобрим и да приемем работата, извършена от 

нашите  сътрудници,  за  да  може  да  бъде  изплатено  тяхното 

възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  мнения, 

въпроси?

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам  вх.  №  ПВР-00-290  от  21  ноември  2016  г.  писмо  по 

електронната  поща  от  Печатницата  на  БНБ  с  приложени 

пълномощни  на  служители  от  печатницата,  които  са  били 

упълномощени  да  предават  бюлетините  на  територията  на 

печатницата. 

Докладвам ви само за сведение писма, които се получават във 

връзка с отварянето на помещенията след произвеждането на новия 

избор на 13 ноември. Тъй като са много на брой, администрацията в 

момента  ги  обобщава,  те  ще  бъдат  публикувани  като  обобщени 

справки във вътрешната мрежа на Централната избирателна комисия 

и ще ги докладвам на един път.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-06-82  от  21  ноември 

2016 г.  от  община  Крумовград  –  получихме  справка  за  броя  на 

избирателите,  които имат право да гласуват в частичния избор за 

кмет  на  кметство  Долна  кула  на  11  декември  2016  г. 

Администрацията  в  момента  събира  информация  за  броя  на 

избирателите и в останалите три кметства, където ще има частични 

избори на 11 декември 2016 г., и в момента, в който получим тази 

информация,  предлагам  тя  да  бъде  публикувана  в  рубриката 

„Частични избори 11.12.2016 г.”
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмо вх. № ПВР-

03-58  от  21  ноември  2016  г.  от  началника  на  отдел 

„Административно и правно обслужване и собственост” в дирекция 

„Административно  и  правно  обслужване  и  управление  на 

собствеността”  в  администрацията  на  Министерския  съвет  с 

приложено копие от заявление за достъп до обществена информация 

с  входящ  номер  в  Министерския  съвет  от  11  ноември  2016  г.  В 

писмото и от заявлението се вижда, че заявлението ни се изпраща по 

компетентност в частта по т. 1 със зададен въпрос относно броя на 

отпечатаните  за  произвеждането  на  първи  тур  на  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на  6  ноември 2016  г. 

бюлетини.  В  останалите  две  точки  информацията  се  съдържа  в 

администрацията  на  Министерския  съвет  и  те  се  считат  за 

компетентни да отговорят. Ние трябва да отговорим в тази част. Тъй 

като  не  се  иска  нищо друго  освен броя  на  бюлетините,  които са 

отпечатани  за  произвеждането  на  изборите  на  6  ноември,  с  тази 

информация ние разполагаме въз  основа на подадените заявки до 

Печатницата  на  БНБ  с  копие  до  Министерството  на  финансите, 

предлагам  да  се  уважи  заявлението  и  да  се  осигури  достъп  до 

обществена информация и на заявителя да бъде предоставена тази 

информация.  И  тъй  като  не  представлява  някаква  сложност,  не 

предлагам да се сформира комисия, просто за следващото заседание 

ще изготвя  проект  на  решение  и  писмо,  каквато  е  практиката  на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  в 

дневния ред да се включи точка допълнителни възнаграждения за м. 

ноември.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване за включване на нова точка 8а.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  съгласни  ли  сте,  понеже  се  уморихме 

доста, да направим десет минути почивка? Благодаря.

Десет минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

в  залата  сме  19  членове  на  Централната  избирателна  комисия. 

Продължаваме днешното заседание.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  въз  основа  на 

извършена справка, проучване, обсъждане по време и на почивката 

включително,  както  и  предоставената  справка  от  главния 

счетоводител  и  от  господин  Желязков  в  качеството  му  на 

изпълняващ  длъжността  директор  на  Дирекция  „Администрация“ 

предлагам  с  оглед  на  изключително  интензивната  работа  през 

последния  месец  и  направените  икономии  от  възнаграждения  да 
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гласуваме  допълнителни  възнаграждения  за  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия  и  за  служителите  от 

администрацията.

Във  вътрешната  мрежа  са  публикувани  два  файла  – 

„Допълнителни  възнаграждения“,  където  са  посочени 

предложенията  за  членовете,  за  госпожа Манолова  и  за  господин 

Желязков,  за  които  предложението  правим  ние  като  Централна 

избирателна комисия, и файла – предложение в PDF-формат, това е 

предложението на Николай Желязков за всички служители с една 

корекция, за която сме се уточнили по това предложение в частта по 

т. 13 и т. 14 с корекция с минус по 200 лв. и увеличение на колегите 

от  администрацията  Екатерина  Благоева,  Стоян  Русинов,  Айгюн 

Ахмедов и Кирил Пенев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Считам,  че 

директорът  на  дирекция  трябва  да  получи  най-малкото  равна 

стойност на тази на главния юрисконсулт Желязков.

Подлагам  на  гласуване  това  предложение  за  равно 

възнаграждение  на  Красимира  Манолова  като  това  на  господин 

Желязков. Това подлагам на гласуване.

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Владимир  Пенев, 

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и  

Цветозар Томов);  против – 2  (Румяна Стоева-Сидерова и Румен 

Цачев).

Предложението се приема.

Сега,  колеги,  подлагам  на  гласуване  всичко  останало  от 

предложението.

Режим на гласуване.

Гласували 19 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна  Стоева-Сидерова,   Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов);  против – 3  (Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева и 

Румен Цачев).

Предложението се приема.

Взимам думата за кратко обяснение на отрицателния си вот.

Уважаеми колеги, единственото,  с което не съм съгласна – 

ето,  казвам с имена – считам, че на госпожа Богданова трябва да 

бъде  малко по-ниско,  на  госпожа Цветомира Жекова –  малко по-

високо. Това е. Благодаря.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка девета от дневния 

ред:

9. Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 

№ към № ЕП-03-1  от 21.11.2016 г. Това е преводът, който е получен 

към входящия номер. Докладвам го за сведение. Това е във връзка с 

решението на Съвета за приемане на разпоредби, изменящи Закона 

за избор на членовете на Европейския парламент.

Докладвам го за сведение.

Докладвам ви към вх. № ЦИК-07-88 от 21.11.2016 г. получен 

вече превод. Докладвам го за сведение.  Преводите предполагам, че 

са качени във вътрешната мрежа. Ако не са, ще кажа да ги качат и 

ще бъдат на разположение на колегите в „Деловодството“.

Докладвам го за сведение.

Докладвам към ЕП-03-1 от 21.11.2016 г.  Отново е  получен 

неформалният документ на Представителството в превод.

Докладвам го за сведение.

Колеги, докладвам вх. № към ПВР-04-28 от 21.11.2016 г. Това 

е  писмо,  получено  по  електронната  поща  до  нас  и  до 

Министерството  на  външните  работи  и  до  е-mail-и,  които  са 
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посочени. Видно от е-mail-ите те са отново на Министерството на 

външните работи. Това е от колега, който е бил член на секционна 

избирателна комисия. Посочил се е като лице Биляна Золокова.  Тя 

излага  уместност  на  настаняването  -  била  е  командирована  в 

Република  Турция  –  и  организацията  на  работата,  като  донася  в 

частта  по  т.  3  до  колегите  от  ЦИК.  Само  че  изложението  й  е 

свързано с осигуряване на печати, скенери.

Аз лично считам,  че то не  е  към Централната избирателна 

комисия.

Докладвам го за сведение и за запознаване. Не предлагам да 

го изпратим на Министерството на външните работи, тъй като то е и 

с копие до тях.

Това бяха моите доклади.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 

уважаема  госпожо Ганчева.

Заповядайте, уважаема госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  ще 

намерите  кратко  писмо,  което  е  адресирано  до  25.Районна 

избирателна комисия. Имам подобно питане и от 23.РИК, а именно 

те ни питат какво да правят с неизползваните бюлетини и изборни 

книжа и материали.

Предлагам ви по електронен път да изпратим на 25.Районна 

избирателна комисия и 23.Районна избирателна комисия въпросния 

отговор. Но тъй като това се отнася за всички районни избирателни 

комисии, не зная дали да не изпратим отговора, за да не ни питат 

поотделно, до абсолютно всички районни избирателни комисии, ако 

Централната избирателна комисия прецени така. 

Отговорът  е  същият,  който  сме  изпратили  предходната 

седмица  до  24.Районна  избирателна  комисия,  а  именно: 

„Бюлетините и формулярите на изборните книжа, които са оставени 

на съхранение като резерв в общинската или районна администрация 

и  не  са  предадени  на  ЦИК,  подлежат  на  унищожаване  по  ред, 
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определен  със  заповед  на  кмета  на  общината  или  кмета  на 

съответния район.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

гласуваме  предложението  на   госпожа  Грозева  –  отговорът  на 

въпроса да се изпрати до всички районни избирателни комисии.

Режим на гласуване.

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

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Цанева); против – няма.  

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви доклад.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-15-74  от 

21.11.2016 г. по електронната поща сме получили писмо от Свилен 

Димитров, който е член на ОИК – Троян, и който ни пита относно 

възнагражденията, които следва да получат. 

Ние,  мисля,  разговаряхме  по  този  въпрос  в  предходни 

заседания. За четвъртък ще ви подготвя едно решение, като ще се 

опра  на  наше  Решение  №  3324-МИ  от  26.07.2016  г.  относно 

възнагражденията, посочени в това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

да  ви  докладвам  няколко  писма.  Някои  от  тях  стоят  от  преди 

изборите, напред във времето. 

От  Генералния  секретар  на  АСЕЕЕО  Жолт  Солноки сме 

получили покана, с която той казва, че в неделя, 11 декември 2016 г. 

македонските  граждани  ще  упражнят  своето  право  на  глас  за 

предсрочни парламентарни избори.

Който желае, може да наблюдава тези избори, особено от нас, 

хората,  които  се  занимават  с  изборни  процеси.  Моля,  който  има 

желание, пак повтарям, за 11 декември, да се запознае, да види и да 

се заяви. Би следвало да се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали.
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Още от 11.11.2016 г. с вх. № ЦИК-07-124 е постъпила покана 

също от АСЕЕЕО за Киргизката република – Централна комисия по 

избори и провеждане на референдум, което е също за 11.12.2016 г. 

Също, който желае, да погледне и да се заяви.

Има постъпила покана с вх. № ЦИК-07-118 от 27.10.2016 г. за 

международен  симпозиум  по  изборни  въпроси  и  церемонии  по 

награждаване в Мозамбик. Моля да го погледнете и също, тъй като 

няма много време, то е за 5 и 6 декември 2016 г., ако някой желае и 

по преценка на комисията, моля да се заяви.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за доклад.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № ЧМИ-04-03-20  от 

18.11.2016  г.  сме  получили  информация  от  ГД   ГРАО   относно 

извършена  проверка  на  кандидатите,  регистрирани  за  участие  в 

частичните избори за кметове на кметства, насрочени за 11 декември 

2016 г. Всички кандидати отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от 

Изборния кодекс.

Докладвам го за  сведение и ви предлагам да информираме 

съответните общински избирателни комисии.

Другото  писмо,  което  в  днешно  заседание  искам  да  го 

докладвам,  е  с  вх.  № ПВР-04-03-53  от  18.11.2016  г.  също от  ГД 

ГРАО  относно  броя  на  избирателите  в  избирателните  списъци  и 

списъка на заличените лица за втория тур на изборите за президент и 

вицепрезидент. Към писмото са приложени два файла. Докладвам го 

днес за сведение и ви предлагам да възложим на администрацията да 

обобщи информацията по райони, след което да преценим дали ще я 

използваме с оглед актуализация на данните на интернет-страницата 

на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов, за доклад.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам да ви докладвам две – 

три писма, съвсем накратко. 

Едното писмо е от Тодор Червенков – мисля, че и друг път 

сме получавали писма от него – с вх. № НС-22-11 от 21.11.2016 г.:
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„  Госпожи  и   господа,  обръщам  се  към  вас  с  молба  за 

предоставяне на информация относно границите на едномандатните 

избирателни райони, образувани с оглед провеждането на избори за 

Седмо Велико народно събрание на 10 и 17 юни 1990 г. Ще ви бъда 

благодарен за съдействието.“

Направил съм проверка. В Централната избирателна комисия 

няма абсолютно нищо по отношение на Великото народно събрание. 

С  госпожа Сидерова разговарях и тя правилно ме насочи, макар че 

съм  почти  сигурен,  че  и  там  няма  нищо,  да  го  препратим  към 

Централния държавен архив, защото след като изтекат пет години от 

изборите ние предаваме всичко.

В тази връзка съм подготвил съвсем кратко писъмце, като му 

обяснявам, че след петгодишен срок от произвеждане на всякакви 

избори ние предаваме изборните книжа и материали на Централния 

държавен архив и той може да се обърне за помощ към Държавна 

агенция „Архиви“ и да поиска информация.

Това е за сведение.

Другото  писмо е  от  община Силистра  и  е  интересно  защо 

само до Централната избирателна комисия е подадено. Изпращат ни 

една справка с какви пари за трудово възнаграждение и за дължими 

социални  осигуровки  за  първи  и  втори  тур  за  секционните 

избирателни  комисии  за  произведените  избори  –  една  сума  от 

порядъка на 149 257 лв., която я искат от нас. Но това е задължение 

на администрацията на Министерския съвет.

Предлагам да препратим писмото по компетентност към тях. 

Нямам представа защо са го пратили тук.

Третото писмо е от Янко Илиев и е свързано с активността, 

отразена на нашия сайт и по-специално той пита защо в различните 

часове  има  различен  брой  гласоподаватели.  Има  предвид 

обобщената  справка.  Писмото  е  от  вчерашна  дата,  сега  го  видях 

обаче.

Така  че  ще  му  отговорим  на  писмото,  че  броят  на 

гласоподавателите в сайта на Централната избирателна комисия е на 
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базата  на  броя на  подадените  от  районните  избирателни комисии 

данни  и  се  променя,  тъй  като  в  различните  часове,  в  които  сме 

събирали данни,  са  правени различни корекции.  В  20,00  ч.  обаче 

броят на избирателите е точно число, което е взето от ГД ГРАО, тъй 

като  в  часовете  10,00,  13,00  и  17,00  ч.  активността  касае  само 

страната, без да е включена чужбина, докато в 20,00 ч., тъй като са 

окончателни резултати, са включени и гласуващите в чужбина.

Все  пак  разликата,  която  е  от  20  и  няколко  хиляди 

гласоподаватели  е  именно  във  връзка  с  тези   близо  26 300 

избиратели. Ако си спомняте, това бяха хората, които са заличени от 

избирателните  списъци  в  страната  поради  това,  че  са  подали 

заявление  за  гласуване  в  чужбина,  и  26-те  човека,  които  са  с 

удостоверения за гласуване на друго място. Затова именно в края на 

деня сумата е значително по-голяма – с около 20 и няколко хиляди 

гласоподаватели.  Гласоподавателите  в списъците,  които са дадени 

от секциите, тези 26 000 гласоподаватели са били заличени и не са 

прибавени.  Но към края  на  изборния  ден  –  знаем,  от  ГД  ГРАО 

имаме това писмо – ние ги включваме. Оттам се появява разликата.

Така че самата активност към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. е - 

може  да  се  каже  -  ориентировъчна,  докато  към  20,00  ч.  е 

окончателна, с абсолютно верни данни. 

Това ще поясня в писмото.

Имам едно писмо, което е качено във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  ние  с  колегата  Христов 

коментирахме  този  въпрос  и  заради  това  изисквахме  тази 

информация от  ГД  ГРАО за  данните по райони,  които да  бъдат 

обобщени  за  втори  тур,  защото  всъщност  това,  което   господин 

Христов обясни,  да,  донякъде така е формирана базата  данни. Но 

нали разбирате, че не звучи логично към 10,00 ч. на първи тур да 

имаме  погрешно  записани  гласоподаватели  –  6  834  633  –  а  към 

13,00 ч. са 6 834 470. 
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Затова  аз  предлагам,  въпреки  всичко,  имаме  я  вече  тази 

информация от  ГД  ГРАО, да  изчакаме малко и  с  отговора,  да я 

обобщят,  да преценим и да видим дали ще правим корекции, тъй 

като процентното изражение на активността стъпва на различна база 

в различните часове. 

Да  го  помислим  това  нещо,  ние  така  и  говорихме,  до 

следващото  заседание  и  тогава  вече  да  се  прецени  какво  ще  се 

отговори.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз нямам нищо против, но аз мисля, 

че  след  като  сме  обявили  данните,  не  е  редно  да  правим  оттук 

нататък корекция, още повече, че в 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. това е 

една  ориентировъчна  активност.  Никой не  може да  гарантира,  че 

броят на гласувалите към даден час е точно толкова, колкото са ни 

го дали от РИК. Важното е обаче в 20,00 ч., което е окончателното. 

Още повече,  че това е  информация,  която касае  само страната.  А 

изборите  се  произвеждат  в  целия  свят,  ако  мога  така  да  кажа. 

Единствено в 20,00 ч. е включена общата сума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз поддържам, че ако ще останат така 

числата  и  няма  да  коригираме  нищо,  поне  трябва  да  сложим 

пояснение на страницата откъде се получават тези разлики. Защото 

няма  никакво  разумно  обяснение  в  13,00  ч.  да  са  по-малко, 

отколкото в 10,00 ч.

РЕПЛИКА: Защо се връщаме толкова назад?

РОСИЦА МАТЕВА: Защото се задават въпроси как смятаме 

проценти, когато основата ни е различна.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, не съм обърнал внимание на 

това нещо, но понеже не е за първи път това нещо, слагахме със 

звездичка отдолу пояснение, че общите данни са по данни на РИК. 

Защото  в  Бургас  имаха  един  проблем,  когато  дори  намаляваше 

значително броят на гласувалите. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да го поясним.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Добре, ще го поясним, щом толкова 

много държите на това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нека  да  го 

гласуваме.

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  множеството  запитвания 

подлагам на гласуване предложението със звездичка отдолу да бъде 

упоменато  кои  данни  ползваме,  тоест,  че  са  на  РИК,  както  сме 

процедирали в други случаи.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Владимир  Пенев, 

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,);  против – 4  (Георги 

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  Румен Цачев)

Предложението се приема.

Заповядайте,  колега  Христов,  за  доклад  на  следващото  Ви 

писмо.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, има едно писмо, което е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали  с вх. № ПВР-00-289. 

Имаме честитка от  господин Стефан Манов.  Ще ви помоля да я 

прочетете. Той се извинява, но като контролен орган на Централната 

избирателна комисия дава ни оценка.  Само с две-три думи ще го 

кажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля Ви се….

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не ме прекъсвайте.  Отказвам се от 

думата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ   МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Кой  иска  още 

думата?  На ред бяха  господин Ивков и  господин Баханов.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в  папка  с  моите  инициали  има  едно  решение  за  поправка  на 

техническа грешка в Решение № 4017-ПВР от 13.11.2016 г. 
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Никой не помни това решение, нормално е. В изборния ден 

установихме нарушение на „24 часа БГ“ сайта, ако си спомняте, и на 

още един сайт. Тогава аз направих бърза проверка, трябваше да го 

вкарам  в  зала,  това  беше  към  края  на  деня,  и  ми  излезе  една 

старозагорска фирма, което много ме усъмни, но реших, че след като 

така  излиза  актуалното  състояние  и  отговаря  на  същото 

наименование,  трябва  така  да  го  докладваме.  Това  са  тези 

организационни наши решения, които не подлежат на обжалване.

Впоследствие  обаче  помолих  главния  юрисконсулт 

задълбочено  да  проучат  въпроса,  включително  и  с  телефонни 

разговори, за да си изясним кой точно е съдържателят на този сайт. 

Оказа се, че е медийна група „България холдинг“ ООД.

Затова ви предлагам едно доста дълго решение за поправка на 

фактическа грешка,  но трябва да го вземем, за  да може правилно 

актът за установяване на нарушение да бъде изписан.

Моля, вижте го. Текстът е дълъг,  но касае само абзаците и 

диспозитива, където е новото юридическо лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ   МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ако  Вие  се 

съгласявате  с  колегата  Цачев,  да  подложа  на  гласуване  неговото 

предложение?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това,  което аз предлагам,  е  това,  което 

колегата Цачев каза. Но считам, че така, както аз го предлагам, е по-

прецизно,  за  да  е  ясно  навсякъде,  защото  не  е  на  едно  място 

наименованието. Различно е юридическото лице и аз си поддържам 

предложението така, както съм го направил.

Ако решите просто да  кажем – доколкото разбирам това  е 

неговото предложение – просто да кажем навсякъде еди-какво си да 

се  чете  еди-какво  си.  Ако  приемате  това,  добре.  Има  го  и  този 

вариант.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги?  Кажете 

си мнението.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  такъв  случай  ви  моля  това,  което 

виждате, да се счита, че допуска поправка на техническа грешка в 

решението, както е изписано, като навсякъде „24 часа БГ“ ЕООД със 

съответното  ЕИК  да  се  чете  „Медийна  група  България  холдинг“ 

ООД със съответното ЕИК и седалище и адрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  обобщеното  предложение  на 

господин Ивков.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев, 

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,);  против  –  2  (Георги  Баханов, 

Румяна Стоева-Сидерова,)

Решението се приема.

Решението има № 4056-ПВР.

 Господин Баханов, заповядайте. Имате думата.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Ще  ви  помоля,  уважаеми  колеги,  тези  три  писма,  които  ще 

докладвам, да ги гласуваме ан блок. Само входящите номера ще ви 

изчета: НР-04-02-20 от 03.11.2016 г., НР-04-02-22 от 03.11.2016 г. и 

НР-04-02-21  от  03.11.2016  г.  И  трите  са  искания  от  Областна 

дирекция  на  МВР  –  Плевен.  Искат  да  им  представим  копие  от 

списък, в който дадено лице се е подписало в подкрепа на съответна 

регистрация  на  съответен  инициативен  комитет  –  на  Красимира 

Димитрова Найденова.

Изпращаме им отговор  с  приложена  съответната  страница, 

която желаят. Това е съдържанието и на трите писма. Ще ви моля да 

ги гласуваме ан блок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ   МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване ан блок на писмата на колегата Баханов.
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Гласували 12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев, 

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,); против – 

няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Баханов, за следващия Ви доклад.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  с  вх.  №  НР-04-02-12  от 

28.10.2016 г. сме получили писмо от Областна дирекция на МВР – 

Видин. Те също желаят да им се предостави в оригинал съответна 

страница  за  инициативен  комитет  Светлана  Митова  Стоянова, 

съдържаща съответния ред, и да се предоставят данни дали имаме 

водена  кореспонденция  относно  констатирани  нередности  между 

Инициативен комитет - Светлана Стоянова и председателстваната от 

Вас комисия.

Предоставяме  им  съответната  страница,  както  и  копие  от 

входящия регистър и копие на решението, с което сме регистрирали 

Инициативен комитет  -Светлана Стоянова.

Моля да го подложите на гласуване,  госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 12 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев, 

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,);  против  –  1  (Мария 

Мусорлиева). 

Предложението се приема.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

към  вх.  №  МИ-15.11.115  от  21.11.2016  г.,  а  първоначалното  от 

06.11.2016 г., от председателя на ОИК – Вълчи дол ни е предложено 

писмо за  смяна  на  член  на  ОИК –  Вълчи  дол.  Предоставят  ни  в 

оригинал  декларацията  на  новия  член,  който  с  наше  решение  го 

заменихме – Снежана Кирова Стойнева.
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Да се приложи към преписката на Вълчи дол. Докладвам го за 

сведение.

Последното писмо, уважаеми колеги, е с вх. № ПВР-09-13 от 

21.11.2016  г.  –  Постановление  на  Катя  Иванова,  прокурор  при 

Районна  прокуратура  –  Благоевград,  с  което  изпраща  преписка 

№ 2660  по  описа  на  Районна  прокуратура  –  Благоевград,  по 

компетентност на Районна прокуратура – Разлог, с оглед на данни за 

евентуално извършено престъпление против политическите права на 

гражданите по Глава трета, раздел I от НК.

Само напомням, колеги, че това е по писмо с вх. № ПВР-22-

699  от  15.11.2016  г.,  разпределено  на  колегите  Мусорлиева  и 

Бойкинова, относно сигнал, че общинският съветник от ДПС, член 

на СИК, на първи и на втори тур не беше сменен, въпреки че бяха 

предупредени и са представили някакви протоколи от Секционната 

избирателна комисия – Якоруда.

Явно  от  колегите  е  изпратено  на  Районна  прокуратура  – 

Благоевград,  а  с  това  постановление,  което  ви  докладвах  с  този 

входящ номер, го препращат на Разлог за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

приключваме днешното заседание.

Свиквам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия в четвъртък, 24 ноември 2016 г., от 10,30 ч.

Закривам заседанието.

Благодаря Ви, уважаеми колеги.

(Закрито в 13,55 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова

Божидарка Бойчева
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