ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 453
На 13 декември 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно обнародване в „Държавен вестник” на
насрочен частичен избор.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Отчет във връзка с произведени частични избори за
кметове на кметства на 11 декември 2016 г.
Докладват: Росица Матева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова
2а. Изпращане на писмо до община Котел във връзка с броя
на населението, поради което там няма да се произвежда частичен
избор.
Докладва: Ивайло Ивков
3. Доклади по медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева
4. Проект на решение за изменение на Решение № 3054-МИ
от 2016 г.
Докладва: Росица Матева
5. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Росица Матева,
Мария Бойкинова, Мартин Райков,
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Румен Цачев
6. Искания за изплащане на възнаграждения.
Докладват: Мария Бойкинова,
Таня Цанева, Росица Матева,
Владимир Пенев, Метин Сюлейман,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Румен Цачев
7. Доклади по жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова,
Владимир Пенев
8. Доклади по постановления на прокуратури и писма до
МВР.
Докладват: Владимир Пенев,
Георги Баханов
9. Доклади по писма.
Докладват: Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Росица Матева,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев
10. Разни.
Докладчик: Таня Цанева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Метин Сюлейманов, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Мусорлиева
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Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 15 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Дневният ред ви е пред вас. Имате ли предложения за
неговото изменение или допълване? Първи е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, да ме включите
като докладчик в точката за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля
и на да включите като докладчик в същата точка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви.
Господин Ивков?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не знам в коя точка, но се касае за едно
писмо, което трябва да изпратим до община Котел относно броя на
населението, че няма да има частичен избор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това да бъде
нова точка 2а, господин Ивков.
Господин Томов?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако може, да ме включите в т. 9.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви, господин
Томов.
Господин Баханов?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в т. 6 за една
корекция за възнаграждение на ОИК – Петрич.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в точката за изплащане
на възнаграждения и в писма.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: В точки 5 и 6 да ме включите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. Колеги, други
предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред
бих искала да ви информирам, че колегите Христов, Мусорлиева,
Грозева, Андреев, Ганчева и Нейкова отсъстват по обективни
причини. Господин Райков не ме е уведомил и вероятно ще
закъснее.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
Доклад относно обнародване в „Държавен вестник” на
насрочен частичен избор.
В „Държавен вестник”, брой 98, от 9 декември 2016 г. е
обнародван Указ № 378 на президента на републиката за насрочване
на частичен избор за кмет на кметство Глоджево, община Ветово,
област Русе на 19 февруари 2017 г. За сведение.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
Отчет във връзка с произведените частични избори за
кметове на кметства на 11 декември 2016 г.
Госпожа Матева, заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както знаете, на 11 декември
бяха произведени частични избори за кметове в кметство Генерал
Киселово, община Вълчи дол, кметство Долна кула, община
Крумовград, кметство Вълчин, община Сунгурларе, и кметство
Врабево, община Троян. Информирам ви, че навсякъде са избрани
кметове. Вчера общинските избирателни комисии представиха в
ЦИК всички документи, приехме ги. За сведение на всички колеги
ви уведомявам, че няма да има и балотаж.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, изборният ден
протече и приключи много спокойно, само в Крумовград за кратко
имаха проблем с електронния подпис, но в крайна сметка се
оправиха и не се наложи да търсим съдействие от „Информационно
обслужване”. Във вътрешната мрежа, а и през деня, Катя беше
дежурна, изпрати по мейлите и сега е публикувана справката за
активността в изборния ден в четирите кметства, където се
произведоха частични избори. За сведение ви докладвам. Получени
са и писма по електронната поща, които са заведени в деловодната
система за определени часове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Солакова.
Колеги, извън микрофон става дума и сега на микрофон
предлагам, колеги, да се публикуват на интернет страницата
числовите данни с резултатите от частичните избори, произведени
на 11 декември 2016 г., като естествено за това наше решение бъде
информирано и „Информационно обслужване” АД.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме сега към нова точка 2а относно писмо до
ОИК – Котел.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с вх. № МИ-15-1142 от
11.11.216 г. бе поискано възнаграждение за проведено заседание на
членовете на ОИК – Котел. Получихме контролния лист и видяхме,
че на заседанието са прекратени пълномощията на кмета на кметство
Топузово, община Котел, Николай Михайлов Попов, обявен с
Решение № 239 от 28.10.2016 г. На база на тази информация, която
макар и да не ни беше нарочно подадена, ние изпратихме до ГД
„ГРАО” стандартно писмо със запитване за броя на населението и
получихме отговор с писмо с вх. № МИ-04-0343 от 29.11.2016 г. Аз
бях докладчик и на двете преписки и този отговор съм докладвал за
сведение на Централната избирателна комисия вместо да изпратим
своевременно и писмо до кметство Котел за тази информация от ГД
„ГРАО” поради това, че не бяхме сезирани с решението.
Както и да е, сега в момента ви припомних входящите номера
и, моля, да гласуваме писмо със стандартен текст, което не съм
подготвил към момента, с което да ги уведомим, че след направена
справка броят на населението е 287 лица към 19.10.2016 г.,
респективно не се налага предложение до президента за насрочване
на частичен избор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
Доклади по медийни пакети.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги,
останаха три искания за изплащане по медийни пакети, но днес ще
ви докладвам само едното. И в момента представителят ни чака долу
с допълнителни материали, които трябваше да внесе. Затова аз
предлагам във вътрешната ни мрежа с дата 17.11 искане с вх. № НР20-627. Медията е информационна агенция „Блиц” и инициативен
комитет, представляван от Надка Готева, на стойност 1502 лв.,
излъчване на банер в периода от 28.10 до 04.11. Предлагам да бъде
изплатено.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

имате

ли

коментари? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов), против – 1 (Росица Матева).
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за съжаление не е пред мен
папката. Във връзка с неодобрени изплащания на фирма „БА” ООД,
тъй като те бяха прехвърлени с цесия. В петък получихме нови
фактури, които са от медията изпълнител, както и искане от медията
изпълнител. В същото време госпожа Бойкинова ще докладва, има и
жалби.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Госпожо
Бойкинова, зная, че пристигнаха много жалби чрез Централната
избирателна комисия до Върховния административен съд относно
наши протоколни решения, с които отказваме да одобрим
изпълнение на договори. В конкретния случай е пристигнала такава
жалба. Само Ви моля да потвърдите, след това ще си докладвате в
съответната точка.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № НР-20-697 от
09.12.2016 г. е постъпила в Централната избирателна комисия жалба
срещу нашето протоколно решение, с което отказваме да платим на
цесионера. Жалбата е от доставчика на медийна услуга, цедент по
договора за цесия и съответно дружество „Авенир 21” ЕООД, което
е цесионер. Жалбата е и от двамата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухме доклада на
докладчика,

спомнихте

си

случая,

който

дискутирахме

на

предходното ни заседание, за да извършим отказ от заплащане. Има
ли коментари, колеги?
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето мнение е, че трябва да се
плати в настоящия момент и да се изпрати становище заедно с
жалбата и нашето решение за изплащане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предложение, постъпило
в залата, тъй като доколкото си спомням миналия път, а и сега
потвърждавате, Вие казахте, че договорите са изпълнени съобразно
изискванията. Едно от предложенията, които постъпиха в залата до
този момент, е да бъде извършено плащането на доставчика на
медийната услуга, който е представил оригинални фактури.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА:

Колеги, аз днес се запознах с

документите по преписката, тъй като вчера го обсъждахме и аз бях
на същото мнение. Днес продължавам да поддържам становището
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си, че вземането за изплащане на медийни пакети и използване на
медийни услуги по Изборния кодекс по естеството си считам, че е
такова, което не може да бъде прехвърляно. Обаче ние имаме едно
направено валидно уведомление и от цесионера, че имаме
прехвърляне на вземането. Тогава е правено обсъждане в
Централната избирателна комисия на 6 декември, но е гласувано
отказване на плащането на цесионера. В момента ние имаме искане
само от цедента да бъде извършено плащането и въпреки всичко
имаме жалба и от двамата – и от цесионера и от цедента, по повод на
това протоколно решение, с което отказваме плащане на цесионера.
Ако ние в момента платим на цедента и Върховния административен
съд приеме, че има цесия и сме валидно уведомени, ще плащаме
втори път.
Така че моето мнение е, че или трябва да бъдат уведомени, че
след като е направено искане от цедента за плащане, то трябва да
бъде подкрепено и от цесионера, за да платим валидно, или трябва
да изчакаме Върховният административен съд да се произнесе по
жалбите и или да възприеме разбирането на ЦИК, че тези вземания
не подлежат на цесия, или да ни укаже, че следва да платим на
цесионера.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева.
Заповядайте, господин Чаушев, Вие искахте думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нищо не плащаме нито на единия, нито
на другия. Договор за цесия си е договор за цесия, с цесия не могат
да се прехвърлят публични вземания. Точка. Самият договор за
цесия е нищожен, поради което основанието ни е само едно
изречение – публични вземания не се прехвърлят. Излишно е да
спорим. Поради това на никого нищо не плащам. Да се произнася
кой както намери за добре.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна да не плащаме нищо и в
този смисъл подкрепям предложението на колегата Чаушев, докато
не се произнесе Върховният административен съд. Но не съм
съгласна, че вземането е публично. Парите идват от държавния
бюджет, но в крайна сметка имаме едно сложно правоотношение,
замесени са освен Централната избирателна комисия като платец,
която обаче не е страна по договорите, които са сключени между
медия, която е частно-правен субект и примерно един инициативен
комитет, който не знам какъв субект е, защото той няма правно
организационна форма, освен че е регистриран само за изборите.
Така че не е толкова еднозначен отговорът какво е вземането. Аз
нямах време, опитах се днес да погледна съдебната практика и в
подкрепа на изразеното и в предишното заседание становище
смятам, че това, което е дадено като становище от главния
юрисконсулт, не е това, което следва да направи един главен
юрисконсулт, когато му се възложи да даде правно становище по
конкретен въпрос. Защото ние следваше да имаме информация каква
е съдебната практика. Защото не съм сигурна, че естеството на
вземането е такова, че не подлежи. Смятам, че е така, подкрепям, че
е така, но трябва да подкрепим това наше становище с малко повече
аргументи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Двама човека
поискаха думата. Първи беше господин Ивков, след това госпожа
Иванова.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моето мнение изцяло съвпада с мнението
на колегата Матева поради следното. Ние сега разглеждаме
преписка, по която ни се иска плащане от доставчика на медийна
услуга, което при едно чисто производство и ако тя беше първа,
разбира се, че щяхме да платим щом е изпълнена. Но сега, макар
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всички да сме на мнението, което изрази колегата Чаушев, че няма
основание за плащане на цесионер с тези отношения, ние според мен
нямаме достатъчно подготовка и задълбочени аргументи в тази
насока. При това положение, дори при най-малко съмнение, че може
ние да не сме прави, ако ние платим сега, в този момент, след като
сме сезирани за вземане, бихме могли да бъдем поставени срещу
положението да плащаме два пъти, тъй като сме платили зле.
Поради което аз считам също, че при това положение трябва да
изчакаме спора.
И тук вече под формата на реплика, не съм съгласен обаче, че
от това, което каза колегата Чаушев следва, че не трябва да платим.
Ако това е вярно, ние трябва да платим на доставчика на медийна
услуга, но това ние ще знаем със сигурност след като мине
производството пред Върховния административен съд. Поради това
аз считам, че то има преюдициален характер по отношение на
нашето решение. Тогава вече, ако той потвърди нашето решение,
бихме могли да платим.
Има и още един вариант. И тук се обръщам към докладчика.
В ситуацията, в която е поставена Централната избирателна
комисия, аз не считам, че е лишено от логика ние спешно да се
свържем с доставчика на медийна услуга. Защото ако той ни осигури
едно споразумение или обратна цесия, или каквото и да е под
формата на декларация, за което не е необходим юрисконсулт,
можем сами да го съставим, и ние бъдем сезирани своевременно, ние
бихме могли да извършим плащане на доставчика на медийна
услуга. Тоест, въпросът да се реши съвсем нормално с разговори с
двата заинтересовани субекта, които и да оттеглят своевременно
жалбата си.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков.
Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз ще се присъединя към казаното
от колегата Матева и колегата Ивков и ще добавя няколко
допълнителни аргумента в подкрепа на моето становище, че на този
етап не следва да бъде плащано никакво възнаграждение,
независимо че договорите са коректно изпълнени от доставчика на
медийни услуги. На този етап ние имаме две искания. Първото е от
фирма „Авенир”, която е цесионер по договора за цесия. Този
договор за цесия е съществуващо нещо в правния мир, то е факт.
Отделно от това имаме издадени фактури от фирма „Авенир 21”. В
същото време въпросната фирма обжалва нашето решение за отказ
да се изплати възнаграждението. Имаме висящо производство. И
следващият момент е ново искане, този път от доставчика на
медийни услуги, който е цедент по договора и който също е издал
фактури за същото плащане.
На този етап аз считам, че ние нямаме никакво основание да
изплатим. Моето предложение до голяма степен съвпада с казаното
от колегата Ивков, само че аз смятам, че няма никаква пречка на
доставчика на медийни услуги да бъде указано не да се извърши
обратна цесия, а поне да се депозира пред нас някакво искане от
фирма „Авенир 21”, с което тя примерно или да си оттегли искането
за изплащане на възнаграждение по договора за цесия, или да се
откаже от него. В този случай според мен би съществувало някакво
основание да бъде извършено това плащане преди да приключи
производството по делото. А дори да не е приключило, то това
доказателство, което ще дойде при нас от фирма „Авенир 21”, би
могло да бъде представено като доказателство във висящото
производство пред ВАС.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте
за реплика, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже сме на микрофон и сме
Централната избирателна комисия съм длъжен да направя неплика
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не защото не ме е разбрала правилно колегата. Ни никого няма да
указвам нито да си оттегля жалбата, нито да прави обратна цесия.
Казах го горе-долу така, но да изясня. Аз имах предвид в един
разговор със заинтересованите страни да се разберем в крайна
сметка има ли проблем доставчикът на медийна услуга да получи
сумата, която му се дължи и ако има, да се извършат необходимите
действия така, щото ЦИК да плати правилно като се обезпечи това с
необходимата документация. Нека така да го разглеждаме, а не да
им указваме да правят каквото и да е. Още повече, че сега си имат
жалба. Но ЦИК за да е гарантирана, очевидно, че и жалбата трябва
да бъде оттеглена, защото аз тук разсъждавам сякаш сме част от
правен субект в този случай и трябва да има изрични декларации, че
двете страни не възразяват да се плати на доставчика на медийна
услуга. Това е ефектът от цесията, с която бяхме надлежно сезирани.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз искам да подкрепя последното
предложение, направено от колегата Ивков, с цел процесуална
икономия да не се стига до дела. Да отложим разглеждането на
въпроса и да се уговорим със страните.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

постъпиха

няколко предложения в залата. Последното предложение, което
постъпи обаче, колеги, ще подложа на гласуване първо, съобразно
нашия правилник, а именно отлагане разглеждането на тези
конкретни плащания, които докладва госпожа Цанева.
Колеги, режим на гласуване за отлагане.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
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Цанева и Цветозар Томов), против – 2 (Георги Баханов и Ерхан
Чаушев).
Предложението се приема.
Госпожо Цанева, имате ли още доклади по тази точка?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, към момента нямам
повече доклади.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Но в рамките на днешния
ден, разбирам, ще имате още, както започнахте изложението си.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Предполагам, че ще се наложи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще индикирате момента,
в който сте готова.
Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
Проект на решение за изменение на Решение № 3054-МИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали има подготвен проект за решение, с
който ви предлагам да изменим Решение № 3054-МИ, което сме
приели на 1 февруари 2016 г. Виждам, че трябва да добавим:
„Изменение на решение на ЦИК относно действията на ОИК при
наличие на обстоятелствата по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, а именно
предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и
обявяване на следващия в листата за избран. Спомняте си, че това
решение беше взето, тъй като имаше много случаи, в които
общинските избирателни комисии не прилагаха правилно закона и
действаха по различен начин при едни и същи хипотези. В случая
обаче имаме изменение на ЗМСМА с измененията на Изборния
кодекс от 26 май и изменението касае промяната в начина на
прекратяване на пълномощията при подаване на оставка от
общински съветник. Преди промяната при подаване на оставка
общинската избирателна комисия следваше да даде 3-дневен срок на
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общинския съветник да даде писмени възражения. В този случай
след изменението е прието, че при подаване на оставка не следва да
се дава такава възможност, а се приема, че с подаване на оставката
се прекратяват пълномощията на общинския съветник и общинската
избирателна комисия трябва да обяви следващия за избран.
В този смисъл ви предлагам да коригираме нашето решение,
а именно в наименованието на раздел 1, в точка първа вместо текста
„член 30, ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10 от ЗМСМА” да се чете „член 30, ал. 4,
т. 5, 6 и 10”, а в раздел 2 в наименованието и в точки 1 и 2 вместо
текста „член 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8 , 9, 11, 12 и 13 от ЗМСМА“ да се
чете „член 30, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 от ЗМСМА“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева. Колеги, коментари по така предложения ни проект на
решение? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и
Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 4081-МИ.
Колеги, с това изчерпахме с тази точка от дневния ред.
Продължаваме с точка пета:
Искания за отваряне на запечатани помещения.
Първи докладчик е господин Райков.
Колеги, упълномощавам госпожа Солакова да води.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка в днешно заседание
има искане за отваряне на запечатано помещение в община Ямбол,
област Ямбол, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката
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на 23 и 30 октомври 2011 г. във връзка с тяхното предаване в отдел
„Държавен архив”. „Постъпило е искане с вх. № ПВР-14-70 от
16.11.2016 г. на Централната избирателна комисия от инж. Георги
Славов – кмет на община Ямбол, област Ямбол, за разрешаване на
достъп до запечатано помещение”. Можете да го погледнете. Тук
съм го коригирал: „Съгласно чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 338 от
Изборния кодекс”. Вътре са само материали от изборите за
президент и вицепрезидент през 2011 г. Всичко е описано.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението за даване на разрешение за предаване в регионалния
архив на книжата от президентските избори през 2011 г. Не виждам
въпроси.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и
Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 4082-ПВР.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Благодаря, госпожо

Солакова, благодаря, господин Райков.
Продължаваме със следващ докладчик по тази точка, това е
госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам за сведение писмо с
вх. № МИ-06-993 от 09.12.2016 г. от кмета на община Враца, с което
ни уведомява, че в изпълнение на наше Решение № 2662-МИ/НР от
18.10.2015 г. ни изпраща копие от заповед с посочен номер на кмета
на община Враца за назначаване на комисия, която да извърши
отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват книжа и
материали от произведените избори за общински съветници и
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кметове на 25.10.2015 г. и на 01.11.2015 г., заедно с това се
съхраняват и материалите от националния референдум, произведен
на 25.10. Отварянето е направено по искане на ОД на МВР Враца за
предоставяне на оригинали на избирателни списъци от посочени
секционни избирателни комисии. Изпращан ни е и протокол от
02.12.2016 г. на комисията, назначена с цитираната по-горе заповед,
както и копие от приемо-предавателен протокол за предоставяне на
исканите списъци за моментна проверка и връщането им на
комисията. Тоест, отворено е помещението, предоставени са
списъците на лицата, изпратени от МВР, които са извършили
моментната проверка, след което са върнати в помещението, то е
запечатано и съответно ни изпращат книжата за уведомление.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР14-84 от 06.12.2016 г. искане от кмета на община Лясковец за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори за президент и
вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. с цел предаване и
архивиране на книжата в отдел „Държавен архив”, Велико Търново.
Направих справка, в това помещение се съхраняват само тези книжа
и съответно от местните избори, но за местните избори вече сме
дали разрешение и те са архивирани, поради което ви предлагам да
разрешим отваряне на запечатаното помещение, в което се
съхраняват тези изборни книжа, във връзка с извършване на
експертиза при спазване изискванията на Закона за националния
архив и свързаните с него подзаконови актове и предаването за
определените за постоянно съхранение книжа в отдел „Държавен
архив”. Съответно указваме да уведомят ЦИК като изпратят
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информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на
помещението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Подлагам на гласуване
така предложения ни проект на решение. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 4083-ПВР.
Следващ докладчик по тази точка е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в ЦИК е постъпило запитване с вх.
№ ПВР-06-204 от 08.12.2016 г. от община Сандански, с което ни
питат дали може при прибиране на избирателните списъци, които са
предадени на ГД „ГРАО” за проверка от изборите за президент и
вицепрезидент и последващото тяхно прибиране на основание наше
Решение № 3796 отново в помещенията, за което обаче не се иска
изрично разрешение за отварянето му, може да извадят изборните
книжа и материали от президентските избори от 2011 г., за да ги
предадат на съответния отдел „Държавен архив”, като за това
изваждане да не искат разрешение от Централната избирателна
комисия.
Колеги, аз се свързах с община Сандански във връзка с това
питане и за по-голяма оперативност им обясних, че тъй като става
дума за два различни режима за отваряне на помещението, едното е
за избирателните списъци, където изрично сме казали, че може да се
отвори без да се иска разрешение, но само за тази цел, а другото е на
основание извършване на експертиза и предаване на „Държавен
архив” на основание чл. 287 от Изборния кодекс, следва да направят
такова искане за отваряне с последващите действия след това за
отчитане на това отваряне, като биха могли по тяхно желание тези
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две неща да извършат едновременно, но тъй като са различни
основанията трябва да имат искане за отваряне. Няма пречка да го
направят в един ден и да опишат действията в един протокол според
мен. В този смисъл съм им отговорил по телефона, така че очакваме
искането им.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Цачев.
Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред:
Искания за изплащане на възнаграждения.
Заповядайте, господин Ивков, за госпожа Цанева.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с вх. № МИ-15-1130 от
03.11.2016 г. сме получили искане от председателя на ОИК –
Тунджа, за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на
1 ноември 2016 г., на което са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 8 членове на комисията и на което са взели
решение с Протокол № 75 да прекратят пълномощията на общински
съветник и да обявят за избран за общински съветник следващия от
листата на съответната сила, да му издадат удостоверение. Налице
са основанията съгласно нашите решения и колегата Цанева
предлага да се изплати исканото възнаграждение за членовете и
ръководния състав, както ви докладвах.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, следващ докладчик по тази точка е госпожа
Бойкинова. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ15-1195 от 06.12.2016 г. искане за изплащане на възнаграждение от
общинската избирателна комисия Павел баня. Тя е провела
заседание на 30 май 2016 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 5 члена. На това заседание
общинската избирателна комисия е приела промяна на свое Решение
№ 211-МИ/НР съгласно наше протоколно писмо, разгледала е
доклад по писмо на Централната избирателна комисия и сигнал от
ВМРО с вх. № 276 от 2016 г. и други доклади.
Също така е провела заседание на 14 юни 2016 г., на което са
присъствали председател, секретари и 7 члена. На това заседание са
разгледали постъпилия сигнал от ВМРО относно предсрочно
прекратяване пълномощията на общински съветник и съответно са
взели Решение № 213 т 14.06.2016 г., с което са оставили без
уважение сигнала.
Провели са заседание и на 27 септември 2016 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 8
членове. На това заседание те са прекратили пълномощията на
общински съветник и съответно са обявили следващия от листата за
общински съветник.
Имат искане и за изплащане на дежурство, осъществено на 13
октомври 2016 г. от председател и член. Това дежурство е във връзка
с подготовка на удостоверение и връчване на удостоверението на
общинския съветник.
По преписката има контролен лист за предварителен контрол
с мнение да бъде поето задължението и счетоводна справка за
размера на исканите възнаграждения. Предлагам да бъдат одобрени
за изплащане възнагражденията, които ви докладвах.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Бойкинова.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за корекция в
справка във връзка с докладвано от мен искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Нова Загора. На проведеното заседание на
23 ноември 2016 г. съм ви докладвала, че са присъствали 8 членове,
а всъщност са присъствали 6 члена. В тази връзка моля да приемем
корекция на изпратената справка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане от
общинската избирателна комисия Роман с вх. № МИ-15-1205 от
08.12.2016 г. Припомням ви, че по повод на заседание на
общинската избирателна комисия и искане за изплащане на
възнаграждение предишния път докладвах аз, преди това е
докладвал колегата Ивков и тогава взехме решение да не изплащаме
възнаграждение за проведените заседания, тъй като общинската
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избирателна комисия не беше изпълнила задълженията си, след като
е сезирана със сигнал за наличието на обстоятелството, че общински
съветник не посещава заседания на общинския съвет повече от 3
пъти и повече от 5 пъти в рамките на една година, да събере
необходимите документи, за да се произнесе по сигнал. Сега вече
вследствие на нашите указания, които дадохме с писмото, което
изпратихме предишния път, то е цитирано в протокола им, че с вх.
№ МИ-15-1154 от 17.11.2016 г. общинската избирателна комисия се
е събрала на заседание на 24.11.2016 г. и е взела решение, което е
приложено към преписката, с № 243, да изиска от община Роман и
от общинския съвет Роман описаните в решението документи, а
именно форма на присъствие, протоколи от заседания и други. На
това заседание са присъствали всички членове на общинската
избирателна комисия, които са 11. Искането за изплащане на
възнаграждение за това заседание е основателно.
Следващото заседание, за което се иска заплащане на
възнаграждение, е проведено на 1 декември 2016 г., когато са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 7 члена
от общинската избирателна комисия. Отсъствал е само един. На това
заседание са разгледани получените от общината и от общинския
съвет документи и е взето Решение № 244, с което на основание чл.
30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА са взели решение да изпратят уведомление
до

общинския

съветник

Тихомир

Вълчев

за

настъпилите

обстоятелства и документи, за да му дадат възможност в 3-дневен
срок, каквото е изискването на закона, да подаде писмени
възражения. Искането за изплащане на възнаграждение за това
заседание също е основателно.
Така че ви предлагам да вземем решение, с което да изплатим
възнаграждения за двете заседания на общинската избирателна
комисия Роман. Имаме справка, имаме и контролен лист към
преписката.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик по тази точка
господин Пенев. Заповядайте, колега.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило
искане с вх. № МИ-15-1197 от 06.12.2016 г. от общинската
избирателна комисия в Севлиево за изплащане на възнаграждения за
две дежурства и едно заседание. Първото дежурство е дадено на 21
ноември 2016 г. от председател и секретар на ОИК – Севлиево.
Дежурството е било за подготовка на материали за провеждане на
заседание на общинската избирателна комисия в Севлиево.
Заседанието е проведено на 22 ноември 2016 г. На това
заседание са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 8 членове на общинската избирателна комисия.
Заседанието е било във връзка с постъпила оставка от кмета на село
Младен, община Севлиево, област Габрово. На заседанието
общинската избирателна комисия след като е разгледала и справка
от ГД „ГРАО” е преценила, че не са налице основания за насрочване
на частичен избор, като с решението си е изпратила и справката от
ГД „ГРАО” за преценка на ЦИК.
На следващия ден, на 23 ноември, е осъществено още едно
дежурство отново от председател и секретар във връзка с подготовка
на необходимите документи за изпращане на преписката в
Централната избирателна комисия. Към преписката са приложени
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справка и контролен лист. Предлагам ви да одобрим изплащането на
възнаграждение за проведеното заседание и дадените две дежурства.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Пенев.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик господин
Сюлейман. Заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-151192 от 02.12.2016 г. искане от ОИК – Якоруда, област Благоевград,
за

изплащане

възнаграждение

на

членовете

на

общинската

избирателна комисия Якоруда за проведено заседание на 28 ноември
2016 г. Основанието за провеждане на това заседание е раздел
първи, точка 1 от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК. На
това заседание е участвала комисията в пълен състав от 11 души. На
заседанието е разгледана преписка с вх. № 20-77 по описа на
Районна прокуратура град Разлог. Съвсем накратко да припомня, че
тази преписка има за предмет сигнал на Централната избирателна
комисия, който съдържа данни за извършени изборни нарушения,
по-точно се касае за сигнал, получен в ЦИК и препратен от нас до
Окръжна прокуратура Благоевград и от там до Районната
прокуратура в Разлог по компетентност. Ставаше дума за общински
съветник от Якоруда, който беше назначен за член на секционна
комисия № 2 в Якоруда. От там районната прокуратура препраща по
компетентност до ОИК – Якоруда, която да се произнесе по
компетентност. Става дума за изборите, които бяха на 6 и 13
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ноември, изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Към искането е приложен и протокол от проведеното заседание, има
и решение, с което са се произнесли по този сигнал от
прокуратурата. Решение е № 108 от 28.11.2016 г., с което в
мотивната част се констатира, че те не са компетентни по тази
преписка, компетентна е РИК, поради което връщат преписката на
Районната прокуратура. По-нататък разбрах, че колегата Пенев има
и писмо от районната прокуратура. По следващата точка той ще
докладва в пълнота този казус.
Връщам се обратно по самото искане за изплащане на
възнагражденията на членовете на ОИК. Към това искане има
приложен контролен лист за предварителен контрол, както и справка
за исканите възнаграждения, с оглед на което предлагам, уважаеми
колеги, с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията на членовете на ОИК – Якоруда за проведеното
заседание на 28 ноември 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Сюлейман.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик по тази точка
господин Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, явно е станала
техническа грешка при отпечатването на справката относно броя на
участвалите членове на общинската избирателна комисия Петрич,
докладвано на 6 декември от мен. Става въпрос за двете от петте
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искания за изплащане на възнаграждения, за двете заседания, а
именно на 15 и 19 ноември, където съм посочил, че са участвали
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове, докато в
справката, която е подготвена от машинописките, е записано, че и на
двете заседания са участвали по 6 членове, а не по 8. Така че с едно
допълнително писмо, което ще помоля да подложите на гласуване,
госпожо председател, до ОИК – Петрич и до кмета на община
Петрич господин Бръчков му изпращаме коригирана справка, а на
общината изпращаме копие от справката относно подлежащите на
заплащане възнаграждения за участие в заседания и дежурства на
членовете на ОИК – Петрич, като уточняваме, че в изпратената с вх.
№ МИ-15-1202 от 07.12.2016 г. справка е допусната грешка, като в
заседанията на 15 и 19 ноември са участвали 8 членове, а не както е
посочено 6-има.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коригираме
изпратена справка.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик господин
Чаушев. Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-1196 от
06.12.2016 г. сме получили искане от ОИК – Главиница за
изплащане на дежурства, проведени на 2 декември 2016 г. от
председател, секретар и член, които въз основа на искане от Районно
управление Тутракан са дали съответната информация по отношение
на избирателните списъци и съответните решения на общинската
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избирателна комисия, поради което на основание т. 12, буква „г” от
наше Решение № 2901 от 05.11.2015 г. предлагам да им се изплати.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Чаушев.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане, постъпило от
ОИК – Плевен, с вх. № МИ-15-1193 от 05.12.2016 г. Искането е за
изплащане на възнаграждения за дадени 2 дежурства. Дежурствата
са дадени на 10 ноември и на 28 ноември 2016 г. Предлагам да
уважим направените искания и да бъдат изплатени дежурствата. Те
са дадени от председателя на общинската избирателна комисия, на
които дати той се е явявал по административни дела, свързани с
кандидати за общински съветници, които не са обявени за такива от
общинската избирателна комисия на местните избори през 2015 г.
Исканията са придружени с контролен лист, както и със счетоводна
справка за възнагражденията. Предлагам на основание т. 12, буква
„б” от раздел втори на наше Решение № 2901 да уважим
направеното искане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Цачев.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Доклади по жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви определение
по административно дело 13487 на Върховния административен съд,
това е по частната жалба, подадена от Станислав Трифонов в
качеството му на представляващ инициативен комитет за участие в
информационно-разяснителната

кампания

против

определение

12659 на 3-членен състав. С това определение 5-членен състав на
Върховния административен съд остава в сила определението на
постановено по административно дело 12774 по описа на Върховния
административен съд 3-членен състав, което оставя жалбата без
разглеждане като недопустима. Определението е в моята папка,
който желае, може да се запознае с него. Това е за сведение. И
очакваме насрочване на делото, с което обжалват Решение № 4000НР.
Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-20-11 от 08.12.2016 г.
възражение от БТВ радио груп срещу акт № 16-МИ от 29.10.2016 г.
на Централната избирателна комисия, както и възражение срещу акт
№ 18-МИ от 02.11.2016 г. с вх. № МИ-20-12 от 08.12.2016 г. на БТВ
груп. Възраженията ще бъдат приложени към актовете за
установяване на административни нарушения и изпратени на
съответните областни управители за издаване на наказателни
постановления.
Докладвам ви с вх. № ПВР-07-64 от 08.12.2016 г. от община
Лозенец, с което ни връщат връчен акт № 5-ПВР за установяване на
административно нарушение против телевизия „Европа” АД. Актът
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ще бъде комплектуван с административно-наказателната преписка и
изпратен на областния управител.
Докладвам ви също така и от район „Триадица” с вх. № ПВР07-66

от

12.12.2016

г.

връчен

акт

за

установяване

на

административно нарушение № 28-ПВР срещу „Икономедия”. Актът
ще бъде изпратен на областния управител. Съответно има и
постъпило възражение. Колеги, извинявам се, това е възражението,
което вече ви докладвах и въз основа на това възражение ние
поправихме наше решение. Тук ни се връща актът в оригинал с
повторно възражение. Така че всъщност ние този акт сме анулирали.
Извинявам се за доклада, но при нас е дошло първо възражението, а
сега идва възражението с акта. А актът срещу „Икономедия” тепърва
се връчва и е в процес на връчване.
Също така ви докладвам и с вх. № ПВР-00-301 от 09.12.2016
г. искане от член на секционна избирателна комисия в чужбина да
му изпратим копие от това удостоверение. Ние сме го изпратили,
имаме и писмо с благодарности, че сме услужили на този член.
И продължавам с жалбите. Постъпила е в Централната
избирателна комисия жалба с вх. № НР-12-38 от 12.12.2016 г. от
инициативен комитет, представляван от Александър Димитров
Димитров, „Гласът на хората”, срещу наше протоколно решение от
06.12., с което отказахме да одобрим изплащане на средства по
договор за медийна услуга в размер на 24 072 лв., сключен между
инициативния комитет и „Елит медия България” ЕООД. Жалбата е
комплектувана

и

ще

бъде

изпратена

във

Върховния

административен съд.
Докладвам ви и жалба с вх. № НР-12-40 от 12..2016 г. от
инициативен комитет „Гласът на хората”, представляван от
Александър Димитров Димитров, срещу протоколно решение на
Централната избирателна комисия от 06.12.2016 г., с което
отказахме да одобрим изплащането на средствата по медийна услуга
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в размер на 14747.87, сключен между инициативния комитет и БТВ
медия груп.
Докладвам ви жалба с вх. № НР-20-699 от 12.12.2016 г. от
Нова броудкастинг груп и инициативен комитет „Референдум
2016 г.”, представляван от Пламен Трифонов Христов, срещу
протоколно решение на Централната избирателна комисия от
06.12.2016 г., с което отказахме да изплатим средствата за медийна
услуга в размер на 13 680 лв. въз основа на договор, сключен между
инициативния комитет и Нова броудкастинг груп. Жалбата е
комплектувана

и

ще

бъде

изпратена

във

Върховния

административен съд.
Също така е постъпила жалба от инициативен комитет
„Референдум 2016 г.”, представляван от Пламен Трифонов Христов,
срещу протоколно решение от 06.12.2016 г. на Централната
избирателна комисия, с което отказваме да одобрим изплащането на
средства

за

медийна

услуга

по

договор,

сключен

между

инициативния комитет и „Елит медия България” ЕООД в размер на
12 000 лв. Жалбата е комплектувана и ще бъде изпратена на
Върховния административен съд.
Също така е постъпила жалба с вх. № НР-20-696 от
09.12.2016 г. от „Инвестор БГ” АД срещу протоколно решение от
06.12 на Централната избирателна комисия, с което отказваме да
одобрим изплащане на средства за медийни пакети по договор в
размер на 14 300 лв. с инициативен комитет, представляван от
Пламен Трифонов Христов.
Жалба с вх. № НР-12-41 от 12.12.2016 г. от инициативен
комитет „Референдум 2016”, представляван от Пламен Трифонов
Христов, срещу протоколно решение на Централната избирателна
комисия, с което отказва да одобри изплащането на средства по
договор между инициативния комитет и „Инвестор БГ” АД в размер
на 14 300 лв. Тоест, предишната жалба е от доставчика на медийна
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услуга, а тази е от инициативния комите. Двете жалби ще бъдат
изпратени във Върховния административен съд.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Давам думата на господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило в
Централната избирателна комисия писмо от Столична дирекция на
вътрешните работи, Първо районно управление на МВР, с вх. №
ПВР-04-02-52 от 10.11.2016 г. Към това писмо приложено ни е
изпратена докладна записка с рег. № 225-Р-16-743 от 2016 г. с
подписа на Първо районно управление на СДРВ, във връзка с това,
че под този номер е заведен сигнал за извършено нарушение на
територията на Първо районно управление на МВР на изборния
процес на 6 ноември, т.е. в изборите за президент и вицепрезидент и
национален референдум. Нарушенията са свързани с това, че по
сигнал на гражданин се твърди, че член на секционна избирателна
комисия видимо е употребил алкохол. Установено е за кой
гражданин се отнася сигнала. Уведомен е председателя на
съответната избирателна секция, той обаче не е потърсил съдействие
от органите на МВР за каквото и да било. Този сигнал се изпраща
към Централната избирателна комисия , за да извършим проверка
относно наличие на данни за извършване на нарушение на изборния
процес. Предлагам ви да остане за сведение..
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на господин
Пенев. Продължете, колега.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви още един сигнал
от същото районно управление, Първо районно управление на МВР.
То е с вх. № ПВР-04-02-51 от 10.11.2016 г. Фактически това е
придружителното писмо, което е постъпило в Централната
избирателна комисия, към което е приложена докладна записка с
рег. № 225-Р-16-747 от 2016 г. по описа на същото районно
управление, в което подробно ни се разяснява как е указано
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съдействие на председателя на СИК № 15 във връзка с нарушаване
на реда в секцията на 6 ноември при провеждане на изборите за
президент и вицепрезидент и национален референдум от лице, което
е било в секцията и съответно е било отстранено без да е употребена
физическа сила или помощни средства. Докладвам го за сведение.
Последния ми доклад по тази точка е във връзка с едно
писмо, получено от Прокуратурата на Република България, с вх.
№ ПВР-09-17 от 12.12.2016 г., към което писмо ни е приложено
писмо на Районна прокуратура Разлог, изпратено до Централната
избирателна

комисия

чрез

Върховната

административна

прокуратура. Връщам фактически, тъй като този доклад е свързан с
доклада на колегата Сюлейман преди малко за проведено заседание
на общинската избирателна комисия, на което заседание ние
одобрихме да бъде изплатено възнаграждение. Касае се за сигнал за
извършване на нарушение, свързан с това, че лице, което е
общински съветник, е било назначено за член на секционна
избирателна комисия, а именно № 002 в община Якоруда на 6 и
13 ноември 2016 г. в изборите за президент и вицепрезидент и за
национален референдум на 6 ноември.
С постановление на районната прокуратура Разлог, където
явно е постъпил сигналът, е било отказано да се образува
наказателно производство, тъй като е преценено, че не са налице
данни за извършено престъпление. Тъй като били налични данни за
евентуално

допуснато

административно

нарушение,

постановлението и материалите по цялата преписка са изпратени на
общинската избирателна комисия Якоруда за произнасяне по
компетентност. Общинската избирателна комисия, град Якоруда,
след като е преценила, че не е компетентна, доколкото се касае за
избори за президент и вицепрезидент, където на регионално ниво
органът е районната избирателна комисия, със съответно решение е
върнала преписката на Районна прокуратура Разлог като е посочила,
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че компетентността е на РИК – Благоевград. Във връзка с това ни се
изпраща това писмо съответно Централната избирателна комисия
съобразно правомощията си по чл. 57, ал. 1 да възложи на
компетентната избирателна комисия предприемане на действия
досежно установяване на соченото административно нарушение,
съответно

постановяване

на

акт,

като

се

твърди,

че

административното нарушение е на чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1,
т. 2 от Изборния кодекс. С писмото се иска в 30-дневен срок
районната прокуратура да бъде уведомена за предприетите действия.
Колеги, моето лично становище е, че в случая не можем да
установим административно нарушение на колегите от районната
избирателна комисия Благоевград, които са назначили съответната
секционна избирателна комисия, дори да приемем, че е налице
несъвместимост по отношение на посочения член на секционната
избирателна комисия, доколкото колегите при назначаването на
секционната избирателна комисия не са нарушили принципното ни
решение за назначаване на секционните избирателни комисии и са
спазили всички разпоредби. Така че няма основание да се приеме, че
е налице административно нарушение. Още повече че към
настоящия момент районната избирателна комисия вече не
функционира, тъй като е изтекъл срокът на нейния мандат.
В тази връзка аз считам, че следва да изготвим отговор, в
който да уведомим районната прокуратура в Разлог, че от
материалите по преписката и данните, изложени в писмото, не се
установяват данни за извършено административно нарушение.
Писмото не съм изготвил, тъй като преписката ми беше
разпределена днес, но то, ако не възразявате, колеги, ще бъде в този
смисъл.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това давам почивка до 13,15 часа.
(След почивката.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 13
членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия
кворум, продължаваме днешното заседание.
Колеги, на точка осем от дневния ред сме: Доклади по
постановления на прокуратури и писма до МВР.
Докладчик е господин Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-0250 от 10.11.2016 г. от Първо районно управление Полиция до
Централната избирателна комисия постъпва искане да им бъдат
предоставени ксерокопия от различни страници от различни
инициативни комитети, единият за издигане на независим кандидат
за президент и вицепрезидент, другият за участие в референдума и
кое лице е подало документите за двата инициативни комитета и кой
ги е получил в Централната избирателна комисия. И ни съобщават,
че при неизпълнение на горното в законоустановения срок носим
административно-наказателна отговорност по Закона за съдебната
власт. Подготвил съм писмото с оглед на тази бързина и със
съответните ксерокопия от необходимите документи. Стандартно е
писмото, което моля да подложите на гласуване, за да бъде
изпратено.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще гласуваме с
вдигане на ръка. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е с вх. № НР-04-02-3 от
10.11.2016 г. и ни е препратена докладна записка от инспектор
Минчев за вземане на отношение по компетентност за проверка
относно наличие на данни за извършено нарушение в изборния
процес. Накратко ви казвам, че от едно лице е постъпил сигнал на
06.11.2016 г., че е поискал плик от членовете на секцията, за да
пусне бюлетината в урната, но е получил отговор, че пликове няма и
затова листовете се пускали без тях. Твърди, че когато е пуснал
листа си в урната, той се е разтворил и се е видяло по какъв начин е
гласувал. Направило му е впечатление, че вътре е имало още такива
разгънати листчета без пликове. Проведен е разговор по телефона с
този подател на сигнал, който е потвърдил изложеното. Проведен е
разговор обаче от служител на Първо районно управление с
председателя на секция № 3, тъй като е конкретно посочено, която е
заявила, че е имало достатъчно на брой пликове, които са се
предоставяли на гласоподавателите и не е имало случай, в който да
не е предоставен плик на избирател. Към настоящия момент не са
установени данни за извършено престъпление от общ характер.
Уважаеми колеги, с оглед на това, че вече доста време е
минало от провеждането на изборите, прекратени са пълномощията
както на секционните избирателни комисии, така и на РИК-овете, а
тъй като не е и доказано твърдението на жалбоподателя, напротив,
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има

обратното

твърдение

на

председателя

на

секционната

избирателна комисия, предлагам да остане за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други
становища? Не виждам. Остава за сведение.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Сега, колеги, в папката „Постановления
на районни прокуратури”, която е постоянна във вътрешната мрежа
на

Централната

избирателна

комисия,

са

качени

няколко

постановления на прокурор при Районна прокуратура, град Гоце
Делчев, с които е отказано да се образуват досъдебни наказателни
производства срещу различни лица, като обаче са изпратени
преписките на общинската избирателна комисия, град Гоце Делчев,
и

съответно

Благоевград,

за

преценка

за

реализиране

на

административно-наказателна отговорност за това, че е допуснато да
гласува лице, което е нямало адресна регистрация по постоянен
адрес 6 месеца преди изборите. Става въпрос за изборите през 2015
г. Затова така е преценил и прокурора към Районна прокуратура
Горе Делчев да ги препрати по компетентност евентуално за
реализиране на административно-наказателна отговорност.
Предлагам да останат за сведение, тъй като са правилни
заключенията на протокола относно липсата на субективен елемент
при упражняване правото на глас, че всички лица са дописвани от
секционните избирателни комисии в изборния ден. Може да ги
погледнете и ако има противни становища, на следващото заседание
някой от колегите може да изрази противно мнение.
Само имам едно с вх. № МИ-09-848 от 22.11.2016 г. на
Районна прокуратура Силистра, с което постановление за изпращане
на преписката по компетентност предлагам да остане за сведение,
тъй като изпраща по компетентност на Районна прокуратура
Тутракан с подписа на Силистра, тъй като е подсъдно по подсъдност
там.
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И

другото, което се различава, е едно постановление за

прекратяване, в което става въпрос за нарушение в изборния ден.
Едно лице с установено след това, тъй като е препратена цялата
преписка с обяснения, докладни записки, с проверка на дрегер, едно
лице в пияно състояние е носило снимка на един от кандидатите за
президент в изборния ден и на не български език е призовавало да се
гласува за него. Други лица принудително са го извели от двора на
училището. Направена е цялостна проверка от страна на Районна
прокуратура Ихтиман, установено е, че лицето е било в явно
нетрезво състояние. Има протокол от дрегера, че е било с 2.57
промила. Те отказват да образуват досъдебно производство. Това е с
вх. № ПВР-09-7 от 17.11.2016 г. на заместник-районен прокурор на
Районна прокуратура Ихтиман, но го препраща на Централната
избирателна комисия с оглед преценка относно образуване на
административно-наказателно производство, чл. 480 и следващите
от Изборния кодекс.
Уважаеми колеги, с оглед на така изяснената обстановка
предлагам да остане за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не виждам
противни становища.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Друго, което е различно, е с вх. № МИ09-842 от 11.11.2016 г. постъпил сигнал в ЦИК. Това е една
прокурорка от СРП. Това е явно за много лица. Снето и обяснение
на председателя на ОИК Полина Витанова. Това е за гласуване на
различни места на различните избори, т.е за общински съвет, за
кмет и кмет на район, на референдум. Казала е, че само си е
отбелязвала на всяко от лицата каква бюлетина се дава, но това е
било устно, изпълнението му зависело само от представителите и
членовете на избирателните комисии. Това е за наше сведение при
обученията, така наречените „два пъти, които са гласували”,
твърдят, че при подаване на своя глас членовете на избирателните
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комисии са им дали съвет да гласуват за кмета на Столична община
в секцията, в която са подали своя глас, а за кмет на район да
гласуват по постоянен адрес, т.е. в друга секция, както са били
направили впоследствие. Затова са излезли като два пъти гласували
и прокурорът при Софийската районна прокуратура прекратява
прокурорската преписка. Предлагам отново да остане за сведение.
Може да го погледнете, колеги, и евентуално ако има други мнения,
следващия път да бъдат изложени.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колеги,
откривам дискусията по тази точка.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, записаното от
прокуратурата е невъзможно и невярно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще ви помоля да
се запознаете с докладваните преписки и ако счетете, че някоя от тях
трябва да се върне на доклад, моля на следващото заседание в
четвъртък да направим това.
Колеги, връщаме доклади по медийни пакети, както и още
един докладчик по тази точка, но, колеги, аз ще ви помоля сега да
минем по доклади по писма, като първи докладчик съм аз, втори
докладчик е госпожа Солакова, след това има и други. Ще ви помоля
също така с оглед дискусиите, които водихме в неформален характер
и необходимостта да предприемем своевременни действия, да ви
докладвам едно писмо, след което да предоставя възможност на
госпожа Солакова да докладва своите писма, като ще я упълномощя
да води заседанието, а след това да се върнем на писмата, които аз
имам да докладвам.
Колеги, докладвам писма на други колеги по необходимост,
тъй като те отсъстват по обективни причини. Първото писмо, което
бих искала да докладвам, припомням ви, от предходно заседание на
08.12.2016 г., в папката на господин Андреев, е с вх. № ПВР-02-35 от
07.12.2016 г. Господин Стефан Кенов, председател на Комисията по
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политиките за българите в чужбина към Тридесет и деветото
Народно събрание покани Централната избирателна комисия да
вземе участие в редовното заседание на комисията, което ще се
проведе утре от 14,30 часа в съответната зала. Колеги, темата е
посочена, както и въпросите, на които се очаква Централната
избирателна комисия да отговори, включително да представи
писмени материали.
В тази връзка в днешната мрежа извън папки на колеги има
проект на писмо, изготвено от колегата Ганчева. Колеги, нека се
запознаем с писмото, което да изпратим и да видим материалите,
които прилагаме. Има технически грешки, те трябва да бъдат
отстранени, включително и по повод изписването на нашето
решение. Не коментирам това, колеги.
В § 1 предлагам изречението да звучи така: „Във връзка с
писмо наш вх. № еди-кой си относно покана до ЦИК за участие в
редовно заседание на Комисията на еди-коя си дата и постъпило
искане за предоставяне на писмени материали по поставени от вас
въпроси ви уведомяваме както следва”.
С първия абзац следва да определим, колеги, и онези
представители на Централната избирателна комисия, които ще
вземат участие в заседанието утре. Колеги, предлагам участие в
заседанието утре да вземат всички членове на Централната
избирателна комисия, които изявят желание за това. Лично аз ще
отида. Госпожа Ганчева е заявила желание. Господин Андреев е
заявил желание. Кой още, колеги, заявява желание? Госпожа Матева
изяви желание, госпожа Иванова, госпожа Сидерова. Колеги, други?
Колеги, нека на първо място да гласуваме тези представители,
защото ние предварително трябва да уведомим комисията.
Колеги, режим на гласуване на така представените имена.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,

40
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, мисля, че с това изяснихме съдържанието на втория
абзац. Съдържанието на третия абзац е всъщност отговора на първия
въпрос колко заявления са получени за разкриване на секции в
чужбина.
Следващият абзац представлява отговор на въпроса колко
секции са били разкрити по страни, поради което предлагам
информацията, предоставена от господин Желязков, да бъде
приложение към писмото, за да има ясна справка, както и копия от
решенията ни, както е предложила госпожа Ганчева, за да има ясна
визуална представа колко секции са разкрити по страни.
По третия въпрос – основни проблеми, възникнали в самия
изборен ден, тук, колеги, госпожа Ганчева е предложила да напишем
общия брой на подадените жалби и сигнали и за двата дни – деня на
избора и референдума, съответно деня на новия избор. Аз ви
предлагам съобразно справката от господин Желязков да напишем,
че на 6 ноември 2016 г. в ЦИК са получени 41 жалби и сигнали, а на
13 ноември 2016 г. в ЦИК са получени 4 жалби и сигнали, които
могат да бъдат намерени в публичния регистър на жалбите и
сигналите на Централната избирателна комисия, включително и да
посочим линк към този регистър.
Колеги, имате ли други предложения за допълнения?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не да могат да бъдат намерени, а
които са качени в публичния регистър заедно с взетите решения и
предприетите действия по тях.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

моля

да

групираме въпросите и проблемите. Разбира се, ние ще ги
представим в анализа на произведените избори и референдум с
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конкретни предложения до народните представители за подобряване
на законодателството, за усъвършенстване на законодателството. На
мен ми се струва, че това е добър вариант, както е предложила и
госпожа Ганчева, защото, колеги, за да говорим за проблем, ние
трябва да имаме не само конкретика, но и съответният брой, за да
можем да преценим, че в изборния ден, било в изборите, било в
референдума сме имали толкова много жалби и сигнали от характер,
че те да представляват един много сериозен проблем, който в
момента да представим на вниманието на народните представители.
Колеги, други становища? Не виждам.
Подлагам на гласуване така уточнения отговор ведно с
приложенията. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, позволете ми сега да изляза от заседанието, за да
може да бъде изготвен този отговор и своевременно изпратен на
комисията, като давам думата на госпожа Солакова за нейните
доклади, включително и да води заседанието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като си
спомняте, че с наше решение от 17 ноември тази година ние приехме
офертата на Печатницата на БНБ, възложихме отпечатването на
удостоверенията за избраните президент и вицепрезидент. Офертата
беше 1200 лв. без ДДС. На 18-ти получихме удостоверенията, на 21
ги връчихме. В съзнанието ми е останало, че на 22-и ние приехме
протоколно решение за одобряване на плащането по фактурата,
представени на 18-и заедно с удостоверенията, но не се намира
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такова протоколно решение. Затова, много ви моля, днес с
протоколно решение да одобрим плащането по фактура с вх.
№ ЦИК-99-494 от 18.11.2016 г. от Печатницата на БНБ за
изработване

на

удостоверенията

на

избраните

президент

и

вицепрезидент на Република България в размер на 1200 лв. без ДДС,
общо 1440 лв. Колеги, това предложение с офертите е получено с вх.
№ ПВР-00-287 от 17.11.2016 г. и на същата дата ние сме приели тази
оферта и сме изпратили писмо, с което приемаме офертата по
вариант 6 и възлагаме отпечатването на удостоверенията за
президент и вицепрезидент.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
протоколите за унищожаване, екземпляр от който се намира при нас,
тъй като присъствахме на място. С вх. № ПВР-00-300 от
08.12.2016 г.

за

унищожаване

на

технологичния

брак

при

отпечатване на бюлетините за президент и вицепрезидент на
републиката на 6 и 13 ноември 2016 г. Към този протокол е
приложено копие от 7 декември 2016 г. от проверката на
предпечатните образци, включително и печатните форми. На
8 декември знаете, че присъствахме с колегата Георги Баханов.
Успяхме в рамките на един ден да се справим с унищожаването на
макулатурата

от

производството

на

бюлетините,

както

и

предпечатните форми, плаките. 4887 къса бюлетини са унищожени
от тези избори, а 114 броя печатни форми.
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На същата дата, знаете, че протоколното решение и
предложението по съгласуван график беше за унищожаване на
технологичния брак от произведени две частични и нови избори
през 2016 г. до момента. С вх. № МИ-00-126 от 08.12.2016 г. е
представен в деловодството на ЦИК протокола за унищожаване, към
който е приложено копие от 7 декември 2016 г. за проверката на
технологичния брак от местните избори, количеството е 4684 броя
бюлетини, а печатните форми са 30 на брой, чрез нарязване с
машини. Докладвам за сведение. Ако иска, колегата Баханов да
допълни.
Колеги, само за сведение. Покана за семинар с вх. № ЦИК-00718 от 10.12.2016 г.
И сега връщам обратно на доклад една преписка, която ви
докладвах на 29 ноември 2016 г., жалба на господин Иван Иванов до
председателя

на

Комисията

по

взаимодействието

с

неправителствените организации и жалбите на гражданите в
Народното събрание госпожа Бойка Маринска. Тя със свое писмо с
вх. № ПВР-02-34 от 25.11.2016 г. е препратила писмото на господин
Иванов до нас, тъй като то касае, видно от жалбата, нарушение при
използването на националните символи – герба и знамето, както и
правилата за поставяне на националното знаме, когато се поставя
заедно с национални знамена на други държави или в случая на
Европейския съюз. При първия си доклад още, тъй като имаше
приложена и снимка от нашия пресцентър и тъй като касае
ползването на помещението, предоставено временно от Народното
събрание

за

брифинги

и

пресконференции

на

Централната

избирателна комисия, бях възложила на госпожа Богданова и на
госпожа Жекова за проверка и становище.
Уважаеми колеги, тъй като временно ползвахме помещението
и тъй като тези транспаранти, които са били ползвани по време на
пресконференциите и брифингите с участие на нашите говорители, а
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и на Централната избирателна комисия, ние не сме възлагали тези
материали, не сме участвали в обособяването на този кът и при
функционалното изпълнение на задачата, затова ви предлагам, бяха
получени, разбира се, изследвала съм изложеното в писмото на
господин Иванов за съответствие и съгласно нормативната уредба
по Закона за държавния печат и националното знаме, Постановление
№ 476 на Министерския съвет от 17.12.1997 г. за използването на
изображението на герба на Република България, Постановление
№ 234 на Министерския съвет от 16.10.1998 г. за определяне на реда
за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме, Закона
за герба на Република България, проверих и Закона за държавния
протокол. Там специално нямаше относимост.
Предлагам ви проект на писмо, който се намира във
вътрешната мрежа в папката с моите инициали, писмото е изготвено
от госпожа Богданова, да уведомим господин Иванов с копие до
председателя на комисията в парламента госпожа Маринска, да
уведомим господин Иванов, че неговите бележки и препоръки ще
бъдат взети под внимание от Централната избирателна комисия при
предстоящото възлагане на новата им изработка, тъй като досега ние
не сме възлагали такава изработка и сме ползвали това, което е
налично към момента.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване. Гласуваме това писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
Колеги, връщаме моите доклади. Те ще бъдат едновременно
по

писма

и

вътрешноорганизационни

и

административни.
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Докладвам ви ги по начин, по който са ми записани като
необходимост от доклад, извинете, че не спазвам някаква логика.
На първо място, колеги, ви моля да се върнем в папката от
заседание от 8 декември 2016 г., където има подпапка „Граждански
договори” и в нея подпапка „Външни сътрудници”. Две технически
грешки са допуснати. Първата е по отношение на стенографи, като
под първи ред вместо 380 трябва да се чете 1000 и втората е по
отношение служители от Народното събрание, подпомагащи ЦИК за
ПВР и НР. По грешка в списъка е включена Виктория Каменова,
която е била резерва, а всъщност не е включена Райна Георгиева,
която е положила усилия, затова предложение от администрацията е
да се замени Виктория Каменова с Райна Георгиева, като се запази
размера от 400 лв.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
На второ място, колеги, и с оглед на списъка, който ви е
предоставен във вътрешната мрежа, справка представителни
разходи, с оглед предстоящите разходи до края на годината, които
следва да бъдат направени по отношение закупуване на картички и
изпращане на картички, включително и протоколни подаръци, ви
предлагам да приемем увеличаване на размера на представителните
разходи за тази година с 6000 лв.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, за сведение ви докладвам, на базата на протоколно
решение, взето по доклад на госпожа Ганчева, бяха предоставени
четливи копия на списъци за гласуване извън страната по искане на
господин

Гетов.

Днес

постъпи

и

допълнително

писмо

и

предполагам, че ако е отишло при докладчик, докладчикът ще го
докладва.
Колеги, продължавам с подготвените доклади. Във вътрешна
мрежа предполагам, че е писмото, в папката на госпожа Сидерова е
публикувано писмо с вх. № ЕП-03-7 от 08.12.2016 г. във връзка със
съгласуването на предложенията относно реформата на акта за
избиране на членове на Европейския парламент и Централната
избирателна комисия потвърди с едно писмо, което беше спешно,
предоставените досега становища в хода на работата на Работна
група „Общи въпроси”. Колеги, ще помоля за последващо
одобрение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължавам със следващ доклад. Във вътрешната
мрежа в моята папка има публикувани два файла – ЦИК-09-107 от
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12.12.2016 г. и към ЦИК-09-107 от 12.12.2016 г. Колеги, моля да се
запознаете и моля за вашите предложения.
Подлагам на гласуване предложение № 2 с дата 14-ти.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
Колеги, продължавам. За сведение. Във вътрешната мрежа
извън моята папка трябва да бъде публикуван протокол от работната
среща на Централната избирателна комисия с изпълнителите на
машинното гласуване.
На следващо място в моята папка с вх. № ЦИК-00-709 от
12.12.2016 г. е публикувано благодарствено писмо от министъра на
външните работи. За сведение.
И, колеги, предлагам ви, тъй като ви информирах днес, че
главният ни счетоводител отсъства по обективни причини, до
завръщането му неговите функции да бъдат изпълнявани от Ганка
Герасимова – счетоводител в Централната избирателна комисия.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И, колеги, обръщам се към госпожа Сидерова, към госпожа
Иванова, към господин Арнаудов и господин Райков за следващото
заседание. Колеги, водили сме този разговор с вас индивидуално,
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сега ми се струва, че вече му е време, на първо място кои от вас ще
бъдат включени като процесуални представители на Централната
избирателна комисия и, второ, в кои работни групи ще бъдете
включени. Моля ви да заявите желанията си на госпожа Сидерова,
която за следващото заседание да ни докладва проект на решение.
С това приключих моите доклади, заповядайте, госпожо
Солакова, да довършите своите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-00-710 от 13.12.2016 г. Получихме писмо от
главния секретар на Министерството на финансите по обичайната
процедура за съгласуване на материали преди внасянето на
заседание на Министерския съвет. Изпратен ни е проект на
постановление

на

Министерския

съвет

за

изпълнението

на

държавния бюджет на Република България за 2017 г. Срокът, в
който трябва да дадем становище е 15 декември 2016 г. За сведение
ви го докладвам за днес.
Уважаеми колеги, предлагам ви да отговорим на Печатницата
на БНБ. Ние с наше писмо от 6 декември съгласувахме представения
график както за печатницата, така и за „Демакс”, да отговорим по
ПВР-00-297 от 02.12.2016 г. за упълномощени членове на
Централната избирателна комисия. Предлагам Росица Матева,
Румяна Сидерова, Катя Иванова и аз да присъстваме при
унищожаване на технологичния брак при отпечатването на
бюлетините от президентските избори, новия избор на 13 ноември,
също и от местните избори в случаите, когато са отпечатани там,
например район „Младост”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин

49
Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Росица Матева).
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик госпожа
Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо
с вх. № ПВР-20-764 от 09.12.2016 г., с което по наше искане фирмата
„АС viken comunication” ни е изпратила по-обобщен и съкратен
доклад и отчет в цифри на извършеното във връзка с договора, който
сключихме с фирмата. Това е по повод на изготвената от група
разяснителна кампания материал за увода за изборите за президент и
вицепрезидент и за националния референдум. Това е за сведение.
Докладвам ви също така получено с днешна дата писмо
молба с вх. № МИ-10-73 от 13.12.2016 г. от адвокат Надя Антонова
Кочева, която е пълномощник на Огнян Иванов Петков. В тази
връзка ви припомням, че тази молба е свързана с изпълнителен лист,
който е представен в Централната избирателна комисия на 13
септември и има взето протоколно решение за плащане по доклад на
колегата Грозева на 27.09.2016 г., като изпълнителният лист
удостоверява, че общинската избирателна комисия Ружинци е
осъдена да се изплати направени разноски по дело № 486 от 2016 г.
по описа на Административен съд Видин с потвърдено решение на
Върховния административен съд по дело 150/2016 г. Осъдена е
общинската избирателна комисия Ружинци да се изплатят разноски
на общинския съвет на БСП Ружинци и на Огнян Иванов Петков.
Има протоколно решение за изплащане и на двете суми, но
тъй като по отношение на Огнян Петков не е представена банкова
сметка, сега с молбата, която ви докладвах, адвокат Надя Антонова
Кочева ни уведомява, че ни изпраща пълномощно и писмо от банка
ДСК с банкова сметка на адвокат и пълномощно, което е заверено от
кмета на кметство Дражинци, с което Огнян Петков заявява, че
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желае сумата, която му е присъдена от Административен съд Видин,
да бъде изплатена по сметката на неговия адвокат Надя Кочева с
посочения номер на сметката. Предлагам ви да одобрим отново
плащането на тези 200 лв. по сметката, която е посочена в молбата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Пенев. Господин Пенев, ще
Ви помоля да съчетаете както докладите по писма, така и докладите
по постановления на прокуратури и писма до МВР.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, четете ми
мислите. Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НР-04-02-24 от
03.11.2016 г. от Областна дирекция на МВР – Плевен. С него по
жалба за използване на лични данни във връзка с регистрация на
инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната
кампания се иска представяне на копие от списъка, в който лицето,
подало жалбата, се е подписало. Изготвен е отговор на писмо, с
който приложено към него изпращаме копие от съответната
страница, в която се намират данните и подписа на лицето, подало
жалбата. Моля да одобрим това писмо.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Пенев.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
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Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, знаете както е практиката ни и
съгласно на протоколно решение на Централната избирателна
комисия от 2 юни ви докладвам постановления на различни районни
прокуратури за прекратяване или отказ за образуване на досъдебни
производства. Всички те са качени в папка „Постановления”,
подпапка ВП, съответно в три различни папки – ЕП-4, МИ-8 и ПВР1, като аз разбира се докладвам тези постановления за сведение, а в
случай, че някой колега след като се запознае има друго
предложение, може да направи това на следващото заседание.
Извън тези постановления, качени в тези 3 папки, ви
докладва ми постановление, постъпило на 9 декември в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-09-866. То е за прекратяване на
наказателно производство от Районна прокуратура – Плевен.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик, това е
господин Томов. Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Аз ще бъда кратък..
Получено е писмо, изпратено по електронната поща от госпожа
Александра Арабаджиева с вх. № ЦИК-11-28 от 11.12.2016 г. То е
със съвсем кратък текст, затова ще го прочета:
„Здравейте, пиша ви във връзка с докторска тема, посветена
на перспективните хора пред гражданското общество в България.
Сред фактите, които са ми нужни, за да послужат като база за
дисертацията,

са

индикаторите,

отбелязващи

избирателната

активност на най-младото поколение – до 24 години, в страната.
Бихте ли могли да ме насочите към евентуален източник на тази
информация? Предварително благодаря.”
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Предвид това, че в ЦИК няма информация за избирателната
активност сред хората до 24 години, а и няма как от обективните
данни в изборите да бъде извлечена такава информация, аз се
свързах по телефона с госпожа Арабаджиева и й казах, че мога да й
съдействам да се свърже с агенции, които правят екзитпол и които
разполагат с такава, макар и извадкова информация. Тя благодари и
горе-долу това ни беше контактът. Мисля, че повече няма какво да
направим във връзка с тази молба. Затова го докладвам за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, не
виждам коментари.
Следващ докладчик по тази точка е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
има проект за писмо до „Информационно обслужване” относно
молба за подаване на информация във връзка с машинното гласуване
и увода, който трябва да пишем, съответно за един анализ, който
според мен би било добре да направим за машинното гласуване като
целите в краткосрочен план са да създадем вече база от числови
данни как протича машинното гласуване по райони и места с оглед
оптимизиране по-нататък на действията ни. Мисля, че е добре да
започнем, защото вече с 500 имаме вече някакви значими величини,
които можем да усъвършенстваме занапред. Проектът за писмо е да
искаме тази информация с оглед последващото й развиване и да я
има налична за последващи управленски решения по машинното
гласуване. Моля да го видите. Иска се информация за гласувалите
машинно, съпоставено с общия брой гласували в съответните секции
за машинно гласуване. Идеята е тук да сложим нулата за
последващо развитие, когато се уточняват и се вземат предвид
резултатите само за машинно гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, разпределено ми е
писмо с вх. № ПВР-04-03-58 от 13.12.2016 г. от господин Гетов от
ГД „ГРАО”, с което ни изискват да им предоставим четливи копия
от избирателните списъци на секции №№ 30, 67 и 105 от първи тур,
както и списъка от втори тур от секции 6, 111, 178, 202, 230, 235,
237, 241, 242, 269 и 306, за да може да се въведат данните от
избирателните списъци. Аз обаче смятам, че това вече е проблем в
смисъл, че който е прибирал книжата в 76-а стая знае в какво
насипно състояние са тези книжа, особено от националния
референдум, тъй като последните секции са от националния
референдум. Ще поставим задачата, но това означава да има
дежурен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик госпожа
Бойкинова. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ22-43 от 13.12.2016 г. покана за доброволно изпълнение от Елена
Петрова Станова чрез пълномощника адвокат Ганчев. В молбата ни
уведомяват, че с решение по административно дело № 9262/2016 по
описа на Върховния административен съд, с което е потвърдено
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решение на Административен съд Монтана, е осъдена общинската
избирателна комисия Чипровци да заплати сумата от 300 лв. на
неговата доверителна Елена Пенова и ни кани доброволно да
заплатим, като надлежно е посочила банковата сметка, която е на
госпожа Елена Пенова, тя е титуляр на сметката. В молбата е
посочено, че оригинал на изпълнителния лист ще предаде след
заверяване на банковата сметка.
Аз се свързах с колегата адвокат, който приложи
оригиналния изпълнителен лист, така че към настоящия момент
оригиналът е в Централната избирателна комисия. Приложени са и
съответните решения, така че ви предлагам да възложим на
счетоводството да предприеме необходимите действия по изплащане
на сумата в размер на 300 лв. на госпожа Елена Пенова по
посочената в молбата банкова сметка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
И, колеги, отиваме към последния ни докладчик за днешното
заседание госпожа Цанева, която има да докладва, предполагам, по
две точки. Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, благодаря. Колеги, с
точка „Медийни пакети”, в която обсъдихме да направя връзка с
фирма „БА”, в-к „19 минути”, проведох телефонен разговор,
господата смятат, че трябва жалбата им да бъде препратена към
ВАС. Тя ще бъде комплектувана и ще бъде препратена, така че по
тази точка приключвам.
И към точка „Разни”. За сведение. С вх. № ПВР-20-754 от
05.11.2016 г. от в-к „Седмицата”, Севлиево, имаме информация за
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публикация на предизборни материали, но това не се отнася за
медийни пакети, затова е за сведение.
За сведение също, с вх. № НР-12-37 от 08.12.2016 г и към
този номер от 09.12.2016 г. по електронната поща сме получили
писмо от господин Ангел Гаджев, представляващ инициативен
комитет. Първо, че няма сключен договор с фирма „БА” по медийни
пакети. В следващия имейл той ни уведомява, че всъщност е с в-к
„19 минути”.
За сведение, с вх. № МИ-06-990 от 08.12.2016 г. от кмета на
община Болярово, област Ямбол, с която ни изпращат в оригинал
документите – протоколи и заповед, във връзка с отваряне на
запечатано помещение.
С вх. № ЕП-14-6 от 13.12.2016 г. кметът на община
Стралджа, област Ямбол, ни изпраща пълен пакет документи във
връзка с отваряне на запечатано помещение. За сведение.
С вх. № ЦИК-00-707 от 09.12.2016 г. сме получили по имейла
покана, която е адресирана на вниманието на госпожа Цанева,
Стефанова, Ивилина Алексиева и Александър Андреев. „Ще се
радваме да бъдете наши гости.” Поканата е от телевизия Евроком
във връзка с 20-годишния й юбилей, която ще се състои на 16
декември от 19 часа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, благодаря за
докладите днес.
С това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Във връзка с приетите днес решения, колеги,
допълнително ще бъдете уведомени по електронната поща и чрез
прозвъняване.
Свиквам следващото заседание на Централната избирателна
комисия в четвъртък от 10,30 часа.
(Закрито в 14,45 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Невена Чехларова

