ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 458
На 13 януари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно писмо от председателя на Народното
събрание.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в
частичните местни избори на 19.02.2017 г.
Докладват: Иванка Грозева, Камелия
Нейкова,
Румяна
Сидерова,
Мария
Бойкинова
3. Проект на решение относно определяне възнагражденията
за компютърна обработка за частичните избори на 19.02.2017 г.
Докладва: Емануил Христов
4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Бяла, област Русе.
Докладва: Камелия Нейкова
4а. Уведомления за предсрочно прекратяване на правомощия.
Докладват:
Иванка
Грозева,
Мария
Мусорлиева
5. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Метин Сюлейман
6. Искания за изплащане на възнаграждения.
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Докладват: Камелия Нейкова, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов,
Метин Сюлейман
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Румяна
Матева
8. Доклад относно писмо на ГД „ГРАО“.
Докладва: Румяна Сидерова
9. Доклади по писма до полицейски управления.
Докладва: Георги Баханов
10. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Камелия
Нейкова, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Метин Сюлейман, Цветозар Томов, Мартин
Райков, Иванка Грозева
11. Разни.
Докладват: Камелия Нейкова, Владимир
Пенев
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Ерхан Чаушев и Румен
Цачев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 13 януари 2017 г.
Разполагате с проект за дневен ред.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, не зная в коя точка
да го сложим. Получили сме уведомление от общинската
избирателна комисия – Димово за предсрочно прекратяване на
пълномощията на кмета на гара Орешец. Където прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това
да бъде нова точка 4а. Записах, госпожо Грозева.
Следваща беше госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да
изместите точка четвърта след точка седма, за да може да се
подготви проектът на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово, записах.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако обичате, да ме включите с
писмо с предложение за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Люляково, община Кърджали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В т. 4а след
госпожа Грозева.
Господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля ви да ме включите в т. 6 и т. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Томов.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в т. 2 за
регистрация и допускане на партии за участие – на партия ДПС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
госпожо Бойкинова.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в точка писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да ме включите във възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вие ми казахте
това преди заседанието и аз вече ви прочетох.
Други предложения? – Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми госпожо председател, моля
да ме включите в т. 6 – изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви,
господин Сюлейман.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
по която докладчик съм аз, бих искала да ви информирам, че днес по
обективни причини отсъстват господин Цачев, господин Чаушев и
господин Андреев. И отново по обективни причини ще закъснеят
господин Арнаудов и господин Ивков.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
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1. Доклад относно писмо от председателя на Народното
събрание.
Във вътрешната мрежа в моя папка е публикувано писмо с
вх. № ЦИК-02-1 от 11 януари 2017 г., с което писмо председателят
на Народното събрание ни информира, че съгласно Конституцията и
Изборния кодекс на Република България, новоизбраните президент и
вицепрезидент полагат клетва пред Народното събрание.
Във връзка с този тържествен акт госпожа Цачева има
удоволствието от името на Народното събрание на Република
България и лично от свое име да ни покани – членовете на
Централната избирателна комисия, да присъстваме на заседанието
по повод полагането на клетва от новоизбраните президент и
вицепрезидент на Република България, което ще се проведе на 19
януари 2017 г., четвъртък, от 10,00 ч.
Колеги, ще се съобразя с тази покана при насрочването на
заседание следващата седмица. Всички сме поканени и се надявам,
че Централната избирателна комисия в своя пълен състав, с
изключение на отсъстващите по обективни причини, ще присъства
на този тържествен акт.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Регистрация/допускане на партии и коалиции за
участие в частичните местни избори на 19.02.2017 г.
Първи докладчик по тази точка е госпожа Грозева –
заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, проектът е в моята
папка от днешна дата с № 4095-МИ. Касае проект на решение за
допускане на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН
ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ“ за участие в частичните избори на 19
февруари 2017 г.
Постъпило е заявление от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА
РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ“, подписано от Илия
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Янков Илиев – председател и представляващ партията, подадено
чрез пълномощника Александрина Асенова Владова, заведено под
№ 9 на 12 януари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в
частичните избори за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла,
област Русе, за кмет на кметство Градница, община Севлиево,
област Габрово, за кмет на кметство Глоджево, община Ветово,
област Русе, за кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик,
област Пазарджик, и за кмет на община Кубрат, област Разград, на
19 февруари 2017 г.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е:
ДРОМ.
Към заявлението са приложени: Удостоверение за актуално
правно състояние на партията от 10.01.2017 г. по ф. д. № 771/2003 г.;
Удостоверение № 48-00-7 от 11.01.2017 г. от Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети; Заверено копие от
пълномощно № 1039/07.09.2015 г. в полза на Александрина Асенова
Владова.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно наше Решение №
2047-МИ от 09.09.2015 г. за участие в общите избори за общински
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния
кодекс за допускане на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН
ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ“ за участие в частичните избори за кмет на
община Кубрат, област Разград, на 19 февруари 2017 г. и кметове на
кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе, за кмет на
кметство Градница, община Севлиево, област Габрово, за кмет на
кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, за кмет на
кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик,
насрочени на 19 февруари 2017 г.
Предвид изложеното ви предлагам да вземем решение да
допуснем партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН
МОДЕЛ“ за участие в частичните избори, насрочени на 19 февруари
2017 г.
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Като втори диспозитив: Наименованието на партията за
отпечатване в бюлетината е: ДРОМ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4102-МИ.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Нейкова.
Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е с №
4092 относно допускане на партия РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ за участие в частичния избор за кмет на
кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 19
февруари 2017 г. Заявлението е постъпило подписано от Захари
Петров Петров – представляващ партията, заведено е под № 8 на 11
януари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в частичните
избори.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на
партията в бюлетината: Радикалдемократическа партия в България,
изписано с малки букви.
Към заявлението са приложени всички необходими
документи.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1965МИ от 07.09.2015 г. за участие в изборите за общински съветници и
за кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния
кодекс за допускане за участие в частичния избор на 19 февруари
2017 г.
Предвид изложеното и на посоченото в проекта на решение
правно основание ви предлагам да вземем решение относно
допускането на партия РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В
БЪЛГАРИЯ за участие в частичния избор за кмет на кметство
Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 19 февруари
2017 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
Радикалдемократическа партия в България.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, имате ли коментари, предложения? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4103-МИ.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Сидерова –
заповядайте.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, с вх. № 4 в регистъра за
частичните избори за кметове на общини и кметства на 19 февруари
2017 г., е постъпило заявление от политическа партия
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ.
Заявлението отговаря на изискванията. Заявено е и е
поискано допускане до участие в изборите за кмет на кметство
Глоджево, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство
Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик и за кмет на
община Кубрат, област Разград, на 19 февруари 2017 г.
Към заявлението са приложени изискуемите удостоверение
за актуално състояние на партията и удостоверение от Сметната
палата.
Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния
кодекс за допускане на партията за участие в трите частични избора,
насрочени за 19 февруари 2017 г.
И съм ви предложила проект за решение с № 4091-МИ в
моята папка.
Предлагам да допуснем партията за участие в изборите за
кмет на община Кубрат, област Разград, на кмет на кметство
Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик и кмет на кметство
Глоджево, община Ветово, област Русе.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ – всичко с големи
букви. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4104-МИ.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Чакаме проверката на политическа
партия „ДОСТ“ да завърши в ГД „ГРАО“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ
докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви проект на
решение относно допускане на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ“ за участие в частичните избори.
Постъпило е заявление от партията, подписано от
председателя и представляващ партията Мустафа Сали Карадайъ,
подадено чрез пълномощника Христина Василева Атанасова,
заведено под № 11 на 13 януари 2017 г. в регистъра на партиите за
участие в частичните избори за кмет на кметство Лом Черковна,
община Бяла, област Русе, за кмет на кметство Градница, община
Севлиево, област Габрово, за кмет на кметство Глоджево, община
Ветово, област Русе, за кмет на кметство Мирянци, община
Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет на община Кубрат, област
Разград, на 19 февруари 2017 г.
Заявеното наименование, което партията желае да се изписва
върху бюлетината е: Движение за права и свободи - ДПС.
Към заявлението са приложени изискуемите документи, а
именно: Удостоверение за актуално правно състояние, издадено на
09.01.2017 г.; удостоверение от Сметната палата за внесени от
партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; заверено копие
от пълномощно.
Партията е регистрирана в ЦИК за участие в общите избори
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
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Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния
кодекс за допускане на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Лом
Черковна, община Бяла, област Русе, за кмет на кметство Градница,
община Севлиево, област Габрово, за кмет на кметство Глоджево,
община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Мирянци, община
Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет на община Кубрат, област
Разград, на 19 февруари 2017 г.
Предвид изложеното ви предлагам да допуснем партия
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в частичните
избори с наименование, както е посочено в решението за
отпечатване в бюлетината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4105-МИ.

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния
ред:
3.
Проект
на
решение
относно
определяне
възнагражденията за компютърна обработка за частичните
избори на 19.02.2017 г.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, колеги, във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира проект №
4096.
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Както знаете, за частичните избори Централната избирателна
комисия трябва да излезе с решение, с което да определи размера на
възнаграждението съгласно Договор № 2 от 23 февруари2016 г., и
във връзка с това съм подготвил този проект за решение, който
обхваща петте населени места, които до момента се коментираха.
Това са съответно кметствата Лом Черковна, община Бяла, област
Русе, кметство Градница, община Севлиево, област Габрово,
кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, и кметство
Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, както и избора за
кмет на община Кубрат, област Разград.
Сумите, които виждате в т. 1, се определят с цел да може да
бъде сключен договор между „Информационно обслужване“ АД
като избран преброител, със съответната община. И тези суми са
съобразени именно с Договор № 2 и приложението към договора.
Може би ви прави впечатление последният ред за ОИК – Кубрат.
Сумата е по-голяма, тъй като община Кубрат има 37 секционни
избирателни комисии, а самият договор е разделен до 35 и над 35
СИК. По различен начин се смята – тук е на брой протоколи и затова
сумата е по-голяма.
В т. 2 е дадено, ако има втори тур, който ще се проведе на
26 февруари 2017 г., какви да бъдат сумите, тъй като за втория тур
също така знаете, че е 30 на сто по-ниска цената от една страна, а от
друга страна част от разходите, които са направени за първи тур, а
именно за електронен подпис и т.н., не се повтарят за втория тур.
Третата точка възпроизвежда Изборния кодекс, че
възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка
на общинския бюджет. Тъй като всички избори са частични и
нямаме нови избори, в случая именно заради това предлагам да
вземем решение за одобряване на определените по този начин
размери, за да могат своевременно да се сключат договори между
общините и преброителя, в случая „Информационно обслужване“
АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4106-МИ.

Продължаваме с т. 4а:
4а. Уведомления за предсрочно прекратяване на
правомощия.
Първа е госпожа Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги,
с вх. № МИ-15-13 от 12 януари 2017 г. общинската избирателна
комисия – Димово, ни е изпратила писмо, към което е приложила
Решение № 1 от 4 януари 2017 г., с което са прекратени предсрочно
пълномощията на кмета на кметство Гара Орешец – Иван Николов
Иванов. Решението е влязло в сила на 9 януари 2017 г. Към
решението е приложено копие от заявлението на Иван Николов
Иванов – кмет на с. Гара Орешец, община Димово. Приложено е и
Решение № 2 от 9 януари 2017 г., с което ни уведомяват, че следва
да бъдат произведени частични избори за кмет на кметство Гара
Орешец, община Димово.
Колеги, приготвила съм в моята папка за днешното заседание
писмото до ГД „ГРАО“, с което предвид разпоредбата на чл. 463, ал.
1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ молим
спешно да ни изпратят справка за броя на населението на кметство
Гара Орешец, община Димово, област Видин, към 13 януари 2017 г.
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Предлагам да гласуваме изпращането на това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка
– заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-1516 от 13 януари 2017 г., е пристигнало писмо с изх. № 145 от
11.01.2017 г., с което общинската избирателна комисия в Кърджали,
в лицето на председателя госпожа Антоанета Юрукова и заместникпредседателя Петър Бояджиев ни уведомяват, че кметът на кметство
Люляково, община Кърджали, е подал оставка. Съответно изпращат
съответните документи с оглед на наше бъдещо предложение до
президента за насрочване на частичен избор за кмет на кметство.
Аз ви предлагам да гласуваме писмо до ГД „ГРАО“, за да
изискаме бройката на населението по постоянен адрес към 10
януари 2017 г. и след това ще направим необходимото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Продължаваме със следващата точка:
5. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-1
от 11 януари 2017 г. на Централната избирателна комисия, е
постъпило искане от господин Николай Мелемов – кмет на община
Смолян, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което
се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври
2011 г., с цел извършване на експертиза, обработване и предаването
на същите изборни книжа и материали на отдел „Държавен архив“ –
Смолян.
Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение в
моята папка за днешното заседание. Няма нищо особено в това
искане, като искам да уточня, че съм провел разговор със секретаря
на община Смолян, че в това помещение се съдържат само и
единствено изборни книжа и материали от произведените избори за
президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. Тоест, няма
други изборни книжа и материали и няма нищо особено, с оглед
което предлагам да приемем решение, с което да разрешим
отварянето на запечатаното помещение в община Смолян, област
Смолян. Конкретно това е стая № 108 В1, т.нар. архивохранилище,
което се намира на етаж 1-ви в сградата на община Смолян, като
достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от
Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия
от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.
Съответно за извършените действия да се съставят
протоколи съобразно изискванията на т. 31 от същото решение.

16
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните
лица от общинската администрация и от съставения протокол да се
изпратят на Централната избирателна комисия. И след предаването
на книжата от произведените през 2011 г. избори за президент и
вицепрезидент на републиката на отдел „Държавен архив“ и
унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината
да изпрати в Централната избирателна комисия информация, която
съдържа основанието и реда за отваряне на помещението, резултата
от експертизата на експертната комисия относно ценността на
документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за
унищожаването.
Решението подлежи на обжалване по реда, посочен в проекта
на решението и ви предлагам да приемем това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4107-ПВР.

Следващата точка от дневния ред е:
6. Искания за изплащане на възнаграждения.
Първи докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-15-4 от 5 януари
2017 г. е постъпило искане от общинската избирателна комисия –
Русе, за изплащане на възнаграждения за проведени дежурства в
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периода 1-30 ноември 2016 г. Дежурствата са проведени на
следните дати:
На 5 ноември 2016 г. – присъствали са председател и
секретар. Дежурството е било по повод молба за допълване на
съдебно решение, подадена от местна коалиция, която е участвала в
местните избори през 2015 г.
Второто дежурство е на 14 ноември 2016 г. – от председателя
на комисията. То е свързано с осъществяване на процесуално
представителство на общинската избирателна комисия по
административно дело № 172/2016 г. по описа на Административния
съд – Русе.
Третото дежурство е на 17 ноември 2016 г., осъществено от
председател и секретар на комисията. То е било във връзка с
обсъждане на три касационни жалби срещу постановено по
административно дело № 172 решение.
И дежурства е имало на 19, 20 и 21 ноември 2016 г.
Дежурствата са дадени от председателя на общинската избирателна
комисия във връзка с изготвяне на отговор на подадени три
касационни жалби.
Към искането за изплащане на възнаграждение са приложени
всички необходими документи, а именно касационните жалби,
отговорът, който е подготвен по време на проведените дежурства,
както и протоколи от производството по административното дело.
Предлагам ви с протоколно решение да одобрим изплащането на
тези възнаграждения за дадените дежурства.
Към преписката е приложен и контролен лист за извършен
предварителен финансов контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващата преписка е на
доклад при колегата Ивков, с вх. № МИ-15-1223 и вх. № МИ-151245 от 23 декември 2016 г. Постъпило е искане за изплащане на
възнаграждение за проведено дежурство на 19 декември 2016 г. от
членове на общинската избирателна комисия - Белово. Присъствали
са председател и двама членове.
От преписката е видно, че дежурството е било във връзка с
насрочване на заседание за 22 декември 2016 г., и на 19 декември е
подготвяна преписка и проект на дневен ред за заседанието.
Предлагам ви да одобрим за изплащане възнаграждението за
проведеното дежурство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ
докладчик е госпожа Матева – заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение на членове на общинската
избирателна комисия – Роман, което е постъпило в ЦИК с вх. №
МИ-15-1250 от 30 декември 2016 г. Искането е във връзка с
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проведено заседание на 22 декември 2016 г., на което са разгледани
постъпили документи във връзка с вземане на решение за
прекратяване пълномощията на общински съветник и подаденото от
него възражение.
Аз ви докладвах тази преписка преди Нова година, но сега ви
докладвам искането на възнаграждение, тъй като трябваше да бъде
обработено от администрацията. Съответно към него има контролен
лист и счетоводна справка, така че може да бъде одобрено
изплащането.
На заседанието са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и осем членове. Предлагам да одобрим
изплащането на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Колеги, гласуваме. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Нейкова, за допълване на доклад.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да ме извините, но съм
пропуснала в предходния доклад. По отношение на общинската
избирателна комисия – Белово, ви докладвах за проведено
дежурство, но от съдържанието на преписката виждам, че в нея се
съдържа и искане за изплащане на възнаграждение за проведено
заседание на 22 декември 2016 г. от общинската избирателна
комисия. На това заседание комисията е взела решение за
определяне на резултатите от гласуването за общински съветници в
Белово в изпълнение на влязло в сила съдебно решение.
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Към искането е приложен протокол № 34 от проведеното
заседание, както и Решение № 222-МИ от 22 декември 2016 г. На
заседанието са присъствали председател, секретар и десет членове
на общинската избирателна комисия.
Към преписката е приложен контролен лист за извършен
предварителен финансов контрол, който съдържа включително и
информация за проведеното заседание на 22 декември 2016 г., а не
само дежурството на 19 декември, което ви докладвах преди
колегата Матева. Така че моля да одобрим за изплащане и
възнаграждението за проведено заседание на 22 декември 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова – заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, преписката е за
заплащане на възнаграждение на общинската избирателна комисия –
Хасково, за проведени заседания и дежурства. Искането е с вх. №
15-2 от 3 януари 2017 г. Преминало е през всички необходими
проверки на счетоводство и правен отдел. Предлагам ви да заплатим
на общинската избирателна комисия – Хасково, следните заседания
и дежурства:
Заседание на 19 април 2016 г., което е проведено в
присъствието на председател, заместник-председател, секретар и
осем членове на комисията. Основанието е Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. на ЦИК – основанието на всички е едно и също. Имат
основание – всичките заседания са със законно основание.
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Поискано е изплащане на дежурство също на 19 април…
Изплащаме ли дежурства за подготовка на заседание в същия ден
със заседанието? – Не. Извинявайте, аз сега видях дежурствата.
Ще докладвам заседанията като начало:
Следващото заседание е на 20 май 2016 г. в същия състав –
ръководството и осем членове на комисията.
Третото по ред заседание е на 27 септември 2016 г.
Присъствали председател, заместник-председател, секретар и седем
членове на комисията.
Заседание на 8 декември 2016 г. – присъствали председател,
заместник-председател, секретар и осем членове на комисията.
И заседание на 19 декември 2016 г. - председател, заместникпредседател, секретар и осем членове на комисията.
За тези заседания ви предлагам да бъде заплатено – всичките
са с основание.
Но дежурствата, които са поискани за подготовка на
заседанията, всичките са с дата, която съвпада с деня на заседанието.
Всичките са за председател. Съжалявам, но нашата практика е
когато в един и същи ден има заседание, да не се плаща дежурство
за подготовка на заседанието. Тоест, предлагам да се изплатят
възнаграждения само за заседанията, които ви докладвах: на 19
април, на 20 май, на 27 септември, на 8 и на 19 декември 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Колеги? – Не виждам коментари.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).
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Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Томов – заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, постъпило е искане от
общинската избирателна комисия в гр. Плевен, което е заведено при
нас с вх. № МИ- 15-1251 от 30 декември 2016 г. Искането е за
изплащане на възнаграждение заради проведено заседание на
комисията на 12 декември 2016 г. В заседанието са участвали
председателят, двама заместник-председатели, секретарят на
комисията и девет членове, които са разгледали преписка с вх. №
466 от 6 декември 2016 г., съдържаща получен от ОИК – Плевен
заверен препис на съдебно решение и са разгледали въпроса за
подаване на касационна жалба до Върховния административен съд
против Решение № 541 от 1 декември 2016 г., което е постановено
по административно дело № 818/2016 г. по описа на
административен съд – Плевен. Това е тематиката на самото
заседание.
Извън това искането съдържа също така и искане за
изплащане на две дежурства, проведени три преди заседанието на 9
декември 2016 г., от председателя и от член на общинската
избирателна комисия. Приложени са всички необходими документи,
включително касационната жалба, протоколът от заседанието и
решението на заседанието.
Намирам, че това искане е основателно. Извършени са от
наша страна предварителни контролни проверки, съставен и
контролен лист за предварителен контрол. И поради всички тези
съображения искам да предложа на Централната избирателна
комисия да одобри искането за изплащане на две дежурства от
председател и член на ОИК, и възнаграждението на 13 членове на
общинската избирателна комисия – Плевен, участвали в заседанието
на 12 декември 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Томов.
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Колеги? - Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-151247 от 29 декември 2016 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило искане от общинската избирателна комисия – Кърджали,
за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Кърджали,
за проведено заседание.
Заседанието е проведено на 15 декември 2016 г., като на това
заседание е прието решение, с което е допусната поправка на
техническа грешка в издаденото удостоверение на кмета на кметство
Калоянци. Към писмото е приложен протокол № 79 от 15 декември
2016 г. за проведеното заседание, както и справка за присъствалите
членове на заседанието на ОИК – Кърджали.
Към това искане има приложен контролен лист за
предварителен финансов контрол, както и счетоводна справка № 5 за
размера на исканите възнаграждения, с оглед на което, уважаеми
колеги, предлагам да изплатим възнаграждението на присъствалите
членове – общо девет на брой, в т.ч. председател, заместникпредседател и седем членове на общинската избирателна комисия –
Кърджали, за проведеното заседание на 15 декември 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
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Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Преминаваме към разглеждането на следващата точка от
дневния ред:
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи докладчик е госпожа Бойкинова – заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо от Район „Средец“, с което ни връщат надлежно оформен и
връчен Акт за установяване на административно нарушение № 27ПВР от 28.11.2016 г., срещу Медийна група „България холдинг“.
Докладвам ви също така за сведение и възражение по Акт за
установяване на административно нарушение № 1-ПВР на ЦИК от
„Фокус Нунти“ ООД.
Докладвам ви и невръчен акт на „Икономедия“ АД от Район
„Средец“. В писмото пише, че „Икономедия“ АД е сменила адреса
си. След направена справка…
Извинявам се, по предходния доклад грешка: на Медийна
група „България холдинг“ ООД не е връчен актът, като
представителите на Район „Средец“ са установили, че на адреса,
който сме посочили, няма никой и сведение, че е с друг адрес. След
като направих справка на интернет сайта на медийната група, се
установи, че имат адрес, който не е по седалището. Това е адресът:
ул. „Св. св. Кирил Методий“ № 84 и предлагам на този адрес да бъде
връчен актът от нашите юристи.
И за сведение ви докладвам връчен Акт за установяване на
административно нарушение на „Икономедия“ АД. Актът е № 44ПВР от 7.11.2016 г.
Това са моите доклади.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева – заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви молба на вещите
лица, които работят по дело 12987/2016 г. на ВАС. Знаете, че по
разпореждане на Върховния административен съд бяха отворени 44
чувала от различни секционни избирателни комисии от проведения
референдум на 6 ноември 2016 г., като при три от тях се установи
липса на някои от пакетите, които трябва да се съхраняват в чувала и
вещите лица поискаха от Върховния административен съд да
разпореди отварянето на чувалите от президентските избори, тъй
като пък в тези бяха намерени пакети, които следва да се съхраняват
в другите чували. И Върховният административен съд разпореди
това отваряне на чувалите. Чувалът от Монтана е доставен. Днес
чакаме чувала от Добрич и остава един от София.
Но при последваща проверка на записките вещите лица
установиха, че за Мюнхен също би следвало да се поиска отварянето
на чувала от президентските избори. И тъй като тези чували се
съхраняват при нас, молбата е с протоколно решение да разрешим
отваряне на помещението и отваряне на чувала за секция № 306 в
Мюнхен, тъй като там са три, от изборите за президент и
вицепрезидент на 6 ноември 2016 г., за да установим какво се
съдържа в него и дали там се съхраняват пакети, които би следвало
да са в чувала от референдума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Колеги, гласуваме Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с четвърта точка, която преместихме
след точка седем:
4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК
– Бяла, област Русе.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-10-2 от
13.01.2017 г. на ЦИК е постъпило предложение от Мариан Петров
Антонов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ за община Бяла,
Русе, за предсрочно прекратяване на пълномощията на Мариела
Венчова Тодорова и Теодор Илиев Трифонов като членове на
Общинската избирателна комисия – Бяла. Предлага се на техните
места да бъдат назначени за членове на общинската комисия Ралица
Трифонова Гъмзова и Кристина Николаева Алексиева.
Към предложението са приложени: декларации и копия от
личните карти, копия от дипломите за завършено висше образование
на новопредложените членове и заверени копия на пълномощни в
полза на упълномощените представители на партията. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да отложим разглеждането
на тази точка, за да получим заявления от хората, както искаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване за отлагането.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Давам думата на госпожа Сидерова по точка осма:
8. Доклад относно писмо на ГД „ГРАО“.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, пристигнала е проверката за
гласуване повече от един път и в нарушение на правилата на
Изборния кодекс в националния референдум. Писмото на ГД
„ГРАО“ е с вх. № НР-04-03-1 от 10 януари 2017 г.
Както виждате, повече от един път са гласували 57 лица.
Трябва да ви кажа, че от тези 57 лица, 51-52 са гласували извън
страната повече от един път.
Аз ще ви предложа групата да се събере, за да ги погледнем,
защото има много странни неща. Има ситуации, в които е очевидно,
че лицето съзнателно е отишло да гласува втори път. Има го в
началото на списъка, има го в средата на списъка в чужбина.
Друг е въпросът, че като погледнеш подписа, има няколко
случая, в които очевидно подписът не е поставен от едно и също
лице, а в другите обратно – очевидно е поставен от едно и също
лице.
Има друга ситуация, в която са включени през два, през три
номера и най-много такива нарушения има в секция № 276 в
Париж. През два, през три номера фигурира втори път, което ми
подсказва, че може би е грешка и вместо да бъде вписано в списъка
за изборите за президент и вицепрезидент, лицето два пъти е било
вписано в списъка за национален референдум.
Затова ми се струва, че трябва да прегледаме внимателно
материалите и да решим този път да не изпращаме всичките на
прокуратурата, а да преценим какво ще правим.
Другата преценка, която трябва да направим на работно
заседание по-скоро, е относно нарушението за гласуване в
националния референдум, което е на територията на страната.
Случаите в интерес на истината са 60 на брой, но доколкото се касае
за национален референдум, както и за президентските избори,

28
когато територията на страната е изборният район, макар че се
разпределят на райони, аз ви предлагам да премислим дали тази
папка да я пращаме на прокуратурата или да започнем да мислим за
административни нарушения там, където ги има.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо
Сидерова, искате ли да уточним някакво време за събиране на
групата?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, завършвам. Имаме време – това
не е спешно, това не е срочно. Затова ви предлагам следващата
седмица да набележим едно заседание – не отсега, а след като
започнем работата по въпросите, които са за предстоящите избори,
да си набележим и работно заседание по тези въпроси, защото този
път според мен няма нужда да разиграваме всички документи до
прокуратурите. Това е.
Предлагам да гласуваме, че ще съставим работна група през
следващата седмица и ще се свика, за да прегледа. (Реплики.)
Е, не са добри намерения – извинявай. (Реплики, обсъждане.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Предложението на госпожа Сидерова е най-напред групата да
погледне документите и другата седмица ще се съберем. Не мисля,
че е необходимо гласуване.
Заповядайте, господин Баханов, по следващата точка от
дневния ред:
9. Доклади по писма до полицейски управления.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. №
ПВР-04-02-4 от 10.01.2017 г., вх. № ПВР-04-02-1 от 10.01.2017 г. и
вх. № ПВР-04-02-7 от 11.01.2017 г. И трите писма са от Трето
районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи
и касаят различни преписки, като търсят документи, съдържащи се в
Централната избирателна комисия.
Подготвени са стандартни отговори и на трите искания.
Идентични са, а именно за различни инициативни комитети от кого
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и как е представена преписката на електронен и хартиен носител,
както и искат заверени копия от съответни страници, съдържащи
имена и подписи на различни лица в подписките.
Ще ви моля, уважаема госпожо председател, да гласуваме
писмата анблок и трите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов.
Колеги, подлагам анблок на гласуване трите отговора.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
10. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ПВР-06-2 от 10
януари 2017 г. е постъпило по електронна поща на ЦИК писмо от
кмета на община Русе, с което ни изпращат протокол от 9 януари
2017 г. за отваряне на запечатано помещение, в което се съдържат
книжата от произведените избори за президент и вицепрезидент и
национален референдум на 6 ноември 2016 г. Помещението е било
отворено по повод прибиране на пликовете по т. 1 и т. 8 от наше
Решение № 3796, с избирателните списъци и други книжа от
референдума. Приложено е и копие от Заповед № РД-01-3216 от 27
октомври 2016 г. на кмета на общината, за определяне на комисията
по чл. 287 от Изборния кодекс.
Докладвам го за сведение.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Давам
думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-00-7 от
11 януари 2017 г. Получили сме преписка от Министерството на
финансите във връзка с проект на решение за Бюджетната процедура
за 2018 г. Всички проекти са публикувани във вътрешната мрежа.
Предлагам да съгласуваме без бележки този проект, тъй като
касае нормалната бюджетна процедура по осигуряване на
бюджетната процедура за 2018 г. Както във връзка с изготвянето на
проекта на Закона за държавния бюджет за следващата година, така
и за средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-7 от 13 януари 2017 г.,
относно предложение за участие в семинари на служители от
Дирекция „Администрация“ на ЦИК във връзка с промените в
Кодекса за социално осигуряване и други нормативни актове,
свързани със социалното осигуряване за 2017 г. Подробно са
описани като теми, дати, лектори.
Предложението е за участие в първия семинар на госпожа
Жасмина Пеовска – счетоводител. Във втория семинар също е
предложена госпожа Пеовска – счетоводител-касиер.
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Във връзка с това за сведение ви докладвам и постъпилите в
ЦИК по електронната поща покани за участие в организирани
семинари – който има желание за участие, да се заяви. Те са
предоставени
като
копие
на
директора
на Дирекция
„Администрация“ с оглед на участието на колегите от
администрацията.
По тази докладна записка предлагам да одобрим направеното
предложение. Виждате, че в докладната записка включително са
посочени и разходите за всеки един от семинарите. Предлагам да
одобрим участието на госпожа Пеовска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колега Солакова, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от община Бяла – вече в
отговор на нашето писмо, сме получили информация за секция в
Лом Черковна, където ще се произведе частичен избор на 19
февруари 2017 г., с броя на избирателите. Като получим информация
и за останалите кметства и в община Кубрат, ще публикуваме тази
информация на нашата страница.
За сведение ви го докладвам.
Колеги, докладвам ви докладна записка № ЦИК-09-6 от 12
януари 2017 г. в изпълнение на протоколното решение на ЦИК от 5
януари 2017 г. Госпожа Манолова ни представя на вниманието
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докладната записка във връзка с писмото от „Информационно
обслужване“ АД, както и допълнително получената информация с
искане за предоставяне на достъп до сървъра на Централната
избирателна комисия относно деловодната система.
Уважаеми колеги, може би тази докладна записка трябва да
бъде обсъдена, така както бяхме се разбрали, на работно заседание,
за да можем да вземем съответното решение. Виждате, че основно
становището на администрацията на Централната избирателна
комисия е с оглед на предстоящите предсрочни парламентарни
избори да не се въвежда нова деловодна система, а да се направи
така, че съществуващата деловодна система да бъде оптимизирана.
И в общи линии разбирам, че те одобряват направеното
предложение от „Информационно обслужване“ АД
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
(Коментари и уточнения по предложението извън
микрофона.)
Колеги, във връзка с така представената докладна, да, ще
направим работно обсъждане, както се разбрахме, но ви предлагам
днес да гласуваме осигуряване на достъп от страна на изпълнителя,
за да може да бъде актуализирана датата и възможността ни за
завеждане и извеждане на кореспонденция чрез деловодната ни
система.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема. (Реплики.)
Колеги, имаме ли готовност да гласуваме и второто
протоколно решение, свързано с допълнителните функционалности,
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с подобряването на функционалностите на системата? – Не виждам
желаещи да участваме в дебат.
Колеги, подлагам на гласуване и това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря, госпожо Солакова.
Следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам по електронната
поща на Централната избирателна комисия постъпило писмо с вх. №
ЧМИ-10-1 от 12 януари 2017 г. Писмото е от Тошко Тодоров –
председател на областната организация на ПП „АБВ“ – Габрово,
като в писмото е посочено, че приложено като прикачен файл се
изпраща всъщност самото писмо.
Прикачено е такова писмо, което обаче не е подписано, е
просто само текст на писмото. С него ни уведомяват, че имат
желание да бъде сменен представителят на ПП „АБВ“ в общинската
избирателна комисия – Севлиево, във връзка с предстоящите
частични избори за кмет на с. Градница, област Габрово, като се
изразява становище, че назначеният представител не защитавал
интересите на политическата партия и те били снели доверието си от
него.
Изрично е посочено, че отпада възможността това да стане по
негова молба. И във връзка с това поставят въпроса какви са
възможностите за извършване на
тази смяна в състава на
общинската избирателна комисия.
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Колеги, макар това писмо да е постъпило по този начин и без
да е подписано, аз ви предлагам да отговорим, че пълномощията на
член на общинската избирателна комисия се прекратяват само при
наличие на някое от изрично изчерпателно изброените
обстоятелства по хипотезата на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С риск да ми се обиди колегата
Панев, а може би и други колеги, аз на неподписани писма винаги
съм предлагала да не отговаряме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз също предлагам да остане за сведение
по понятни причини.
Ако все пак решите да отговаряме, държа да включим едно
изречение, с което да обясним на господина, че в наши времена тези
органи не са създадени, за да защитават интересите на една или
друга партия, а за да извършат строго определена работа по
изборния процес, за която са избрани след назначаването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз не поддържам
предложението си да отговорим писмено. Моята идея беше все пак
лицето да бъде по някакъв начин информирано. Но наистина и
неслучайно в доклада си посочих, че писмото не е подписано. В
крайна сметка поне да бяхме сезирани наистина с писмен документ,
а не по електронната поща. Така или иначе заседанията ни са
публични, протоколът също е публичен и лицето би могло да се
запознае със становището на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест, да
разбирам, че предложението е за сведение.
Има ли други желаещи или други предложения? – Не
виждам.
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Колеги, за сведение остава.
Колеги, моля ви да върнем към госпожа Солакова за още
няколко доклада. Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пропуснах да
докладвам, защото някои от вас са запознати от съгласуването вчера
в неофициален порядък, две писма за последващо одобрение. Моля
да погледнете във вътрешната мрежа.
Изходящ № МИ-06-10 в pdf формат от 12 януари 2017 г. до
кметовете на Кубрат, Бяла, Ветово, Пазарджик и Севлиево.
Изпратихме актуалната информация, с която в ЦИК разполагаме
относно представителството, адресите, включително и електронните
адреси, с оглед на предстоящите консултации за съставите на
секционните избирателни комисии.
И второто писмо е с изх. № ЧМИ-06-3 от 12 януари 2017 г. до
същите кметове, с копие до ОИК, по повод пак постъпили въпроси
от общински администрации и от общински избирателни комисии,
към които се бяха обърнали общинските администрации.
Уточняваме структурата на фабричните номера на протоколите на
ОИК и на СИК за тези два избора.
Моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме. Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И колеги, в този ред на мисли ви моля за последващо
одобрение и на съобщение на страницата на Централната
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избирателна комисия, с което уведомяваме, че крайният срок за
подаване на документи за допускане и регистрация за участие в
частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г.,
изтича на 14 януари 2017 г., в 17,00 ч.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по доклади по писма е господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № МИ-06-8 от 12.01.2017 г. – писмо
от кмета на община Асеновград, с което ни уведомява, че
приложено ни изпраща копие на заповед и копие от протокол за
отваряне на помещението, което сме разрешили.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Това са вашите доклади, господин Ивков.
Продължаваме със следващ докладчик господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, и аз докладвам за
сведение писмо с вх. № ПВР-06-212 от 30 декември 2016 г. Писмото
е от Иванка Петрова и то е в изпълнение на Решение № 3897 от 30
октомври 2016 г., с което сме разрешили отварянето на запечатано
помещение, което е определено за съхранение на изборните книжа и
материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на
републиката и от националния референдум на 6 ноември 2016 г.
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Към писмото има приложени заповед на кмета на общината, с
която е назначена комисията по чл. 287 от Изборния кодекс, както и
протокол от 7 ноември 2016 г. за извършените действия.
За сведение, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Следващ докладчик е господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, въпреки че днес е петък - 13ти, с удоволствие ви докладвам за сведение писмото на госпожа
Йорданка Бачева, която е член на нашия Обществен съвет и
председател на Сдружение „Нова алтернатива“, с което тя ни
поздравява по случай настъпването на 2017 г. и ни пожелава тя да ни
бъде ползотворна, успешна и резултатна за всички.
И още едно писмо, ако разрешите, което е входирано с № ЕП04-1. Писмото е от министъра на образованието и науката госпожа
Меглена Кунева, която е представена в него и като заместникминистър-председател по координация на европейските политики и
институционалните въпроси.
В това писмо е отправена покана до 12 представители на
различни институции и персонално до мен е отправена покана за
включване в проект на Европейската агенция по професионално
образование и обучение под наименование „Управление на
системите за прогнозиране на уменията“.
Писмото е качено във вътрешната мрежа и има кратка
анотация на проекта и срок за отговор 16 януари 2017 г.
Докладвам го за сведение. Аз самият не съм решил и трябва
да помисля, тъй като днес го получих, дали бих приел тази покана,
така че нямам какво повече да съобщя в момента на комисията.
Първо ще се опитам да се запозная от кога стартира проектът и ще
имам ли физическата възможност предвид това, което ни чака през
следващите 2-3 месеца.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Томов.
С цялото ми уважение към госпожа Кунева и към вас лично,
и с цялото ми уважение към вашия потенциал да допринесете за
реализацията на този проект, считам, че това писмо е изпратено до
вас в качеството ви на член на Централната избирателна комисия, а
Централната избирателна комисия няма компетентност в тази сфера,
както всички ние знаем.
Затова ви моля, ако вие вземете решение за участие, то да
бъде изрично като ваше експертно участие с оглед на вашите знания,
умения и
професионален опит, но в никакъв случай като
представител на Централната избирателна комисия.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е съвсем естествено и
подразбиращо се. Още повече, че става дума за номинация за
включване в експертна група за този проект. Другите институции
също не са пряко свързани с темата на проекта.
При всички положения, ако реша да приема това
предложение и тази номинация, аз ще информирам комисията и ще
поискам нейното съгласие, но към момента аз не знам дали бих се
съгласил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов,
с риск да преминем в диалогов режим, нека да приключим с това.
Няма нужда да се уведомява ЦИК. Просто всички ние сме наясно, че
Централната избирателна комисия няма компетентност в тази сфера,
пък това е и лична покана към вас.
Връщаме към приоритетната точка втора, след което ще
върнем към отложената точка четвърта, и след това ще продължим.
Заповядайте по точка втора:
2. Регистрация/допускане на партии и коалиции за
участие в частичните местни избори на 19.02.2017 г.
Госпожо Матева, заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има проект за допускане на партия „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичните избори
за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово, за
кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, за кмет на
кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет
на община Кубрат, област Разград, насрочени на 19 февруари 2017 г.
Припомням ви, че Българската социалистическа партия беше
регистрирана с отделно решение за допускане за участие в
частичния избор за кмет на кметство Лом Черковна, който е
насрочен също на 19 февруари 2017 г.
Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, подписано от председателя и
представляващ партията Корнелия Нинова, подадено в ЦИК и
заведено под № 12 на 13 януари 2017 г. в регистъра на партиите и
коалициите, за участие в частичните избори, които ви изброих. г.
Заявено е наименование за изписване върху бюлетината:
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ с главни букви.
Към заявлението са приложени необходимите документи, а
именно: оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено на 11.01.2017 г. от Софийски градски съд;
заверено копие от удостоверение от Сметната палата за внесени
финансови отчети и пълномощно на Аглика Виденова, която подаде
документите.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1842МИ от 04 септември 2015 г. за участие в общите избори за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния
кодекс
за
допускане
на
партия
„БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичните избори
за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово, за
кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, за кмет на
кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет
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на община Кубрат, област Разград, насрочени на 19 февруари 2017
г., поради което ви предлагам да вземем решение да допуснем
партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие
в изброените от мен частични избори.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4108-МИ.

Колеги, преминаваме към точка четвърта – точката, която
отложихме до комплектуване на преписката:
4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК
– Бяла, област Русе.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът за решение за
промяна в състава на общинската избирателна комисия – Бяла,
област Русе е с № 4100.
Както докладвах по-рано, към преписката са приложени
всички необходими документи, с изключение на заявленията от
лицата за предсрочно прекратяване на пълномощията им.
С вх. № МИ-15-17 от днешна дата на електронната поща на
ЦИК постъпиха сканирани заявленията от Теодор Илиев Трифонов и
Мариела Венчова Тодорова. В оригинал ще бъдат изпратени в
Централната избирателна комисия. И тъй като преписката е
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комплектувана с всички необходими документи и предвид това, че
на територията на община Бяла ще има частични избори за кмет, ви
предлагам да вземем решение, с което да освободим като членове на
общинската избирателна комисия – Бяла, област Русе, Мариела
Венчова Тодорова и Теодор Илиев Трифонов, и да бъдат назначени
на техни места като членове на общинската избирателна комисия
Ралица Трифонова Гъмзова и Кристина Николаева Алексиева със
съответните ЕГН.
На назначените членове на общинската избирателна комисия
да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема. (Бройката не излиза, както я
съобщава.)
Колеги, това е Решение № 4109-МИ/НР.

Продължаваме с:
10. Доклади по писма.
Господин Райков има думата.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № НС-06-01 от 13.01.2017
г. до нас е изпратено писмо от кмета на община Любимец инж.
Атанас Атанасов, който в изпълнение на наше Решение № 4089ЕП/НС/ПВР ни съобщава, че успешно е преместил материалите от
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изборите за Европейския парламент, от произведените избори за
президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016
г. на 3 януари 2017 г. Приложил е протокол и заповед за комисия.
(Реплики.) Ние сме дали разрешението за Европейски парламент, за
президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016
г. на 20 декември 2016 г., тъй като там събарят временната сграда.
Така че не се притеснявайте, проверил съм го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Райков.
Следващ докладчик е госпожа Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги,
в предходно заседание ви докладвах писмо, пристигнало по
електронната поща от Анатолий Дешев, на когото не му беше
изплатено възнаграждението и в резултат на разговора, който
проведох с лицето се оказа, че същият е бил член на секционна
избирателна комисия, назначена от 23-ти РИК в район „Лозенец“.
Дадох му указания заедно с удостоверението си да се яви в община
Лозенец, в счетоводството и да поиска да му бъде изплатено
дължащото му се възнаграждение за извършената от него работа,
както и да ни уведоми за своите действия и дали му е било
изплатено възнаграждението.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме с:
11. Разни.
Първи докладчик по тази точка ще бъде господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз връщам отново на доклад
докладната записка на директора на Дирекция „Администрация“
госпожа Красимира Манолова във връзка с обявяване на конкурс за
длъжността „финансов контрольор“. Докладната записка е с вх. №
ЦИК-08-2 от 4 януари 2017 г. Публикувана е както споменах и на
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предишното заседание, във вътрешната мрежа, в папката от
заседанието, проведено на 5 януари 2017 г. Публикувана е обявата и
длъжностната характеристика.
Обявата така както е публикувана, е при същите условия, при
които бе проведен последният конкурс, когато знаете, че всъщност
ние не избрахме финансов контрольор, макар че на финалния етап се
бяха заявили двама или трима, но последно в интервюто участва
като един кандидат.
Определено опитът ни до момента във връзка с провеждането
на такъв конкурс и назначаване на лице на тази длъжност, която е
свободна вече доста дълго време и на практика функциите се
изпълняват по съвместителство от единия от главните ни
юрисконсулти, сочи, че е малък интересът и винаги малко са били
участвалите лица, които са подавали документи в този конкурс.
При втория ни опит да проведем конкурса, ние по отношение
на професионалния опит направихме едно разграничение, като
допуснахме професионалният опит да е в областта на финансовия
контрол или одит в публичния сектор, за да може все пак да се даде
на по-широк кръг лица достъп до участие в конкурса.
Аз лично имам две предложения във връзка с така
изготвената обява. Едното е в Раздел VІІ – Необходими документи, в
т. 5 да допълним, че документите, които искаме, удостоверяват
продължителността на професионалния опит, обаче конкретно в
областта на финансовия контрол или одит в публичния сектор, тъй
като при последния проведен конкурс кандидатите бяха представили
документи за целия си трудов стаж, но примерно за част от опита си
конкретно в този професионален опит бяха пропуснали да
представят доказателства. Тоест, да поясним, че е необходимо
такива документи и доказателства да бъдат предоставени, за да се
извърши обективна преценка за съответствието на кандидата с
минималните изисквания за заемане на длъжността.
И другото ми предложение, колеги, е по отношение размера
на основното трудово възнаграждение. Проучването, което направих
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с помощта на колегите от администрацията, е, че в обявата е
заложено възнаграждение такова, каквото е то по щатното
разписание, като там възнаграждението е фиксирано в този размер,
т.е. няма долен размер или горна граница на този размер на
възнаграждението. Но на мене лично ми се струва, че този размер на
възнаграждението е малко несъответен на функциите и
отговорностите, които това лице ще осъществява. И ми се струва, че
би следвало да завишим този размер. Аз лично бих предложил
възнаграждението да бъде увеличено на 1600 лв., като бъде
приближено максимално до възнаграждението на главния
счетоводител. И ми се струва, че за това са налице чисто правни и
технически възможности да бъде осъществено, включително чрез
изменение на щатното разписание.
Това са моите предложения във връзка с условията на
обявата, като разбира се, обявата освен на страницата на
Централната избирателна комисия, да бъде публикувана в интернет
сайтовете Джобс.бг и Заплата.бг, тъй като опита, който имаме до
момента в провеждането на конкурсите чрез публикуване на обяви в
тези сайтове сочи, че се увеличава броят на лицата, които са узнали
за конкурса и са подали документи за участие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И последно предложение. Да одобрим
днес изпращането на писмо до Министерството на финансите във
връзка с определяне и посочване на лице – външен експерт, който
впоследствие да бъде включен в комисията, която ще проведе
конкурса, тъй като при всички случаи е необходим такъв специалист
и той е добре да бъде именно от Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преди да подложа на гласуване така направеното
предложение, се обръщам към вас с въпрос: с оглед предстоящите
избори считате ли, че… Ние нямаме проблем да проведем
процедурата. Нямаме проблем и да назначим човек – дай Боже, да
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дойдат хора, които да имат необходимите качества, да има реален
конкурс и да изберем най-добрия.
Ще има ли време администрацията, в частност Желязков,
който в момента изпълнява тези функции, да прехвърли на нов
човек, който да започне да върши работата, за да може той да бъде
освободен? Дали евентуално няма да създадем малко повече
напрежение? Поставям го просто като въпрос.
Заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател, за мене този
потенциален дебат, не мисля да се превръща в дебат, е същият като с
промяната на деловодната система. Тоест, по-добре е да се
предприемат стъпки. Винаги съответните качества, които
предполага характеристиката, предполага и много бързо навлизане в
работата. Не е необходимо някакво невъобразимо време за това. За
мене трябват решения и действия, а не чакане на избори. Не съм
казала, че го казвате – просто това ми е мнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, аз мисля, че
именно с оглед предстоящите избори е добре господин Желязков,
който е главен юрисконсулт и в момента съвместява функции и по
тази длъжност, да бъде максимално облекчен, тъй като знаете, че
ние провеждаме и обществени поръчки, които също са в рамките на
неговите задължения. И ми се струва, че далеч по-малко служебни
ангажименти за него ще бъде предаването на тези функции и
въвеждането на новия служител, отколкото да запази изпълнението
и на тези задължения и те отново да се осъществяват от него. Така че
при всички случаи ми се струва, че е по-добре да предприемем
действия за назначаването на финансов контрольор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да
разбирам, че това е становището, което ни обединява? (Реплики.)
Заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по принцип считам, че трябва да
проведем… Обичайно съм останала с впечатлението, че такива може би аз не съм присъствала на предходното заседание, такива
неща обсъждаме в рамките на специално създадената работна група,
която е в Централната избирателна комисия.
Аз ще гласувам против предложението на колегата Пенев не
защото считам, че то не е съдържателно, няма основания. Наймалкото ние предлагаме сега, доколкото разбирам, за конкретно
лице без значение кое е от администрацията, да проведем един
конкурс, да преразгледаме заплатите по щатното разписание…
Колеги, ще припомня, че тук експертът колегата Христов по
отношение на ІТ специалиста, когато ние мисля, че два пъти
пускахме, също имаше негласно мнение, че заплатата може би е пониска в сравнение с обичайното в този сектор. Ние тогава не
преразгледахме. Кое налага, форсирайки сега, да вземаме решение
да преразгледаме заплата? - Аз нямам нищо против да гласувам „за“
и да го разгледаме, но първо да го обсъдим.
Иначе съм съгласна с предложението и за писмо, и за
конкурс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Реплика към
изказването на госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Още повече, извинявам се,
доколкото разбирам, и председателят изказа съмнение по отношение
на стартирането сега на този конкурс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да, действително бяха обсъждани
предложения и не беше взето решение за увеличаване
възнаграждението на специалиста по информационни и
комуникационни технологии, но първо, не съществува пречка
неговото възнаграждение да бъде променено занапред. И второ, в
резултат на проведения конкурс ние назначихме такова лице, докато

47
„финансов контрольор“ не можахме да изберем и към настоящия
момент тази длъжност е вакантна.
Аз лично не възразявам първо да изберем комисия, която да
проведе конкурса и тя да обсъди и да ни предложи съдържание на
обявата, но като докладчик във връзка с постъпилата докладна от
директора на Дирекция „Администрация“, аз направих конкретни
предложения, което не обвързва комисията да одобри съдържанието
на обявата днес само въз основа на моите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Това беше реплика – заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По-скоро като въпрос, за да си
изясня. Колега Пенев, вие правите предложение да разгледаме
заплатите изобщо по щатното, доколкото разбирам от репликата? И
аз не съм предлагала да назначаваме комисия, защото ме
репликирахте на базата на това, че не възразявате да помислим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Кратко лично обяснение.
Колеги, не изразявам съмнение, а поставям въпрос и исках да
чуя мнения.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че спокойно можем да
обмислим. (Реплики.)
Да, аз също считам, че е преждевременно обсъждането,
доколкото не сме го обсъдили в работно заседание по принцип,
защото аз ще застъпя тезата, че няма нужда от ново назначение и ще
я аргументирам на работна група. Ако бъда оборен, няма да я
коментирам на заседание, примерно, но ние имаме достатъчно
юристи вече и не мога да приема аргумента, че господин Желязков е
екстремно зает, защото той прави всички обществени поръчки. Да ги
правят и другите, не ги възлагайте само на Желязков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за
реплика.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз докладвах тази докладна на
предишното заседание с молба да бъде разгледана. Разбира се,
всякакви предложения днес са възможни, включително и да
отложим разглеждането и да насрочим работно заседание. Просто на
мене ми се струва, че е добре колкото се може по-оперативно
Централната избирателна комисия да организира работата си във
връзка с
назначаването на лице, което да изпълнява тези
задължения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ползвате ли
дуплика? – Не.
Заповядайте за изказване.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз доколкото чух, в доклада
на колегата Пенев се съдържаше и предложение за друг размер на
възнаграждението, а не както е по щатното разписание. Но аз
считам, че ако се възприеме от Централната избирателна комисия
това предложение, първо трябва да се направи корекция в щатното
разписание и след това да бъде пусната обява. Не може в обратния
ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз също не възразявам и знаете,
че съм участвала и в двете комисии, когато беше конкурс, за да се
направи опит да бъде назначен „финансов контрольор“. И доколкото
си спомням, поради неявяването на достатъчно кандидати на първия
конкурс, беше намалено минималното изискване за професионален
опит във втория конкурс и тогава се явиха повече кандидати. Сега
виждам, че отново е завишено изискването и минималното
изискване е поене пет години професионален опит. Не знам от какво
е продиктувано това.
Доколкото разбирам от репликите извън микрофон, докато се
изказват колегите, част от колегите са запознати с тази обява, но
комисията, която е провеждала тези конкурси, не е запозната,
защото аз за първи път чувам, че в момента се поставя въпросът
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отново да бъде обявен такъв конкурс. И смятам, че всичко, което
касае Централната избирателна комисия, трябва да се обсъжда или
от съответната комисия, която е избрана, или от съответната работна
група – имаме и такава работна група в ЦИК, или от цялата
Централна избирателна комисия в работно или в нормално
заседание. Но смятам, че трябва да постъпваме по един и същи
начин, с еднакви критерии при всеки конкурс, който обявяваме, и по
един и същи начин да следваме решенията, които сме взели. Защото
ние имаме няколко решения с различни обяви, с различни
изисквания. Не знам при тази обява каква е длъжностната
характеристика, която е представена и мисля, че винаги когато сме
бързали, за да свършим нещо, не го вършим както трябва. И може би
е по-добре малко да го забавим с няколко дни, да го обсъдим, за да
го направим както трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, доколкото разбирам от изказванията тук, основното
предложение – първото, което постъпи, е да отложим, за да
обмислим и разгледаме тези документи и да преценим. Така че
подлагам на гласуване, колеги, това предложение за отлагане.
Режим на гласуване…
Колеги, режим на прегласуване, тъй като докато говорим
извън микрофона, не успяваме да гласуваме. Прегласуваме
отлагането.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 5 (Владимир
Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Мария Бойкинова,
Мартин Райков).
Колеги, отложихме.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
Колеги, тъй като всички вие имате много силни гласове и
много ясни и твърди позиции, моят глас е по-тихичък, но все пак,
колеги, дадох думата на госпожа Нейкова.
Госпожо Нейкова, високо.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-5 от 12
януари 2017 г. е постъпило предложение от госпожа Манолова –
директор на Дирекция „Администрация“, с информация относно
договори, сключени между Централната избирателна комисия и за
езиково обучение на членовете на ЦИК и служителите в
администрацията.
В папка с моите инициали е направеното предложение от
директора на Дирекция „Администрация“. Ще ви помоля да се
запознаете с информацията, която е в табличен вид и по договори.
Информацията е кои договори са приключили и по кои има още
невзети часове. Обърнете внимание на графата „Бележки“ за
оставащите часове, които има възможност да бъдат взети през 2017
г.
Също така ви предлагам да помислим до следващо заседание,
първо, дали ще продължи вземането на часовете по така сключените
договори или ако нямат възможност колегите, които изучават
съответните езици, договорите да бъдат прекратени на съответното
основание, а именно по взаимно съгласие, за да може да приключи
съответният договор. А също така, ако има желание за изучаване на
езици през тази година, това да се заяви в най-кратък срок при
директора на Дирекция „Администрация“, за да може да се
организира сключването на нови договори.
Тъй като няма готовност сега да бъде взето такова решение,
ви го докладвам за сведение, а на следващо заседание да можем да
вземем решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Помислете, колеги.
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Колеги, връщаме се към :
2. Регистрация/допускане на партии и коалиции за
участие в частичните местни избори на 19.02.2017 г.
Госпожа Сидерова има думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № 10 в
регистъра на партиите за участие в частичните избори за кметове,
насрочени на 19 февруари 2017 г., е постъпило заявление от
политическа партия ДОСТ за регистрация за участие в изборите.
Партията досега не е участвала в изборите за общински съветници и
кметове.
Заявено е искане за регистрация за участие в изборите за кмет
на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари
2017 г.
Към заявлението са приложени: Удостоверение за актуално
състояние на партията, издадено на 04.01.2017 г.; Образец от
подписа на представляващия партията; Образец от печата на
партията; списък съдържащ имената, ЕГН и подписите на 4899
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; Удостоверение
от Сметната палата от 06.01.2017 г.; Удостоверение от Банка ДСК за
актуална банкова сметка, която ще обслужва изборите на 19
февруари 2017 г.; Списък с имената и длъжностите на лицето, което
ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията, свързани с предизборната кампания; и изрично писмено
пълномощно от името на Лютви Местан, в полза на Венцислав
Йорданов Каймакамов, който е и подписал като пълномощник
заявлението за регистрация на партията.
Подписката се съдържаше и на хартия, и в структуриран
електронен вид и беше изпратена за проверка. Проверени са 3000
записа и са установени 2859 коректни записа, които са достатъчни,
за да бъде регистрирана според изискванията на закона партията за
участие в изборите, поради което съм ви предложила проект за
решение с № 4096, който е в моята папка.
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ОБАЖДАТ СЕ: Не е качено.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Сама ще си направя редакция. В
мотивната част, където се описват постъпилите документи, е
пропуснато да се впише, че е направено искане за регистрация за
участие. Описано е само, че е постъпило заявлението, на коя дата и
за кои избори, но всъщност, че в този регистър е описано.
Пропуснато е искането, затова предлагам да допълня текста с искане
за регистрацията на партията за участие в частичните избори.
Има и наименование за отпечатване в бюлетината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4110-МИ.
Колеги, изчерпахме дневния си ред, затова аз сега ще
приключа днешното заседание по един по-особен начин: да се счита,
че е даване на почивка, ако в срок до 17,00 ч. постъпят нови
документи. Тогава в 17 ч. ще продължим днешното заседание. Ние
сме тук, ние работим.
Ако до 17,00 ч., колеги, не постъпят допълнителни
документи, тогава да считаме, че днешното заседание е закрито и
следващото редовно заседание е свикано във вторник, 17 януари
2017 г., с яснота, че е възможно утре да имаме и извънредно
заседание.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам да свикаме работно
заседание в понеделник – 16 януари 2017 г., от 10 ч. и да започнем
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работата по хронограма и изборни книжа. Защото хронограмата
трябва да се уточни като текстове. (Реплики.)
Да, точно така се разбрахме, Данче. Започваме да работим,
защото хронограмата и изборните книжа трябва да са уточнени като
текстове. Няма да ни пропадне напразно работата. Длъжни сме при
всяка промяна в закона да променим и изборните книжа в 5-дневен
срок, който изтече. На 29 юни 2016 г. ли беше публикувана
промяната в закона? Така че щем-не щем, трябва да започнем да
работим и ще си разпределим принципните решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Сидерова, вие ме изпреварихте. Смятах да свикам работното
заседание посредством имейла и прозвъняване, тъй като в края на
заседанието обикновено обявявам само следващото редовно
заседание, но ви благодаря, че го казахте. Да, колеги, в понеделник
от 10,30 ч. ще имаме работно заседание.
Колеги, с това както ви казах – под условие – в момента или
даваме почивка, или закриваме днешното заседание.
Закривам заседанието.
(Закрито първо в 15,40 ч., но всъщност в 17,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

