ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 460
На 17 януари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 41076-МИ.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Метин Сюлейман, Ивайло Ивков
3. Искания за изплащане на възнаграждения.
Докладват: Мартин Райков, Георги Баханов
3а. Доклади по жалби и сигнали.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Мария Мусорлиева
5. Разни.
Докладват: Румяна Сидерова, Таня Цанева,
Александър Андреев, Георги Баханов
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо
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Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова
и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА:

Камелия

Нейкова,

Владимир

Пенев,

Емануил Христов, Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*
ПРЕДСЕДАТЕЛ

*

*

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Добър

ден,

колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия,

имаме

необходимия

кворум,

откривам

днешното

заседание.
Колеги, предлагам следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно поправка на техническа грешка
в Решение № 4107-МИ, докладчик – госпожа Бойкинова.
2.

Искания

за

отваряне

на

запечатани

помещения

с

докладчик – господин Сюлейман.
3. Искания за изплащане на възнаграждения, докладчици –
господин Райков и господин Баханов.
4. Доклади по писма с докладчици госпожа Солакова, госпожа
Ганчева, госпожа Бойкинова, господин Сюлейман и госпожа
Матева.
5. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако обичате, да ме включите в точка втора
след колегата Сюлейман.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Други
предложения? Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Към края на заседанието ще ви
предложа график за приемане на решенията на ЦИК на изборите,
които още не са насрочени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви в
точка „Разни”, госпожо Сидерова.
Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
по обективни причини днес отсъстват господин Цачев, госпожа
Нейкова и господин Пенев. Ще закъснеят господин Христов,
госпожа

Мусорлиева,

господин

Чаушев

и

господин

Томов

предполагам всеки момент ще влезе. Ето, влиза.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 1. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 4106-МИ.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, това е решение относно
поправка на техническа грешка в Решение № 4106, то касае
определяне размера на възнаграждението за извършване на
компютърната обработка в изчислителния пункт към ОИК,
поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на
удостоверения, сканиране на протоколи и всички дейности, които се
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извършват във връзка с произвеждане на частичните избори на 19
февруари 2017 г. Техническата грешка касае частта относно
Общинската избирателна комисия – Кубрат, област Разград. Сумата,
която е написана в решението, е 1554 лв. с ДДС при евентуален
втори тур, вместо правилната сума 1087,80 лв. с ДДС, тъй като за
втори тур с 30% е по-малка сумата съгласно договора.
Предлагам ви решение, с което да допуснем поправка на
техническа грешка и да впишем правилната сума, а именно 1087,80
лв. с ДДС. Проектът е във вътрешната мрежа в папката на господин
Емануил Христов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4112-МИ.
Точка втора от дневния ред – искания за отваряне на
запечатани помещения. Заповядайте, господин Сюлейман.
Точка 2. Искания за отваряне на запечатани помещения.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, в
Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-14-3 от 13 януари
2017 г. е постъпило искане от кмета на община Велики Преслав,
област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатано помещение,
това е стая № 603, което се намира на шестия етаж в сградата на
Общинска администрация Велики Преслав. В това помещение се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент на републиката от 2011 г., от
произведения избор за общински съветници и кметове от 25
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октомври 2015 г., както и от националния референдум, произведен
на 25 октомври 2015 г.
Целта на искането е да бъдат изнесени изборните книжа и
материали от произведените избори за президент и вицепрезидент
през 2011 г., да бъде извършена експертиза и съответно изборните
книжа и материали да бъдат предадени на отдел „Държавен архив” –
Шумен.
Във връзка с това съм подготвил проект на решение, което е в
моя папка в днешно заседание, с което предлагам да разрешим
отварянето на това запечатано помещение, като съм посочил в
проекта за решение, че книжата и материалите от референдума се
съхраняват в срок от пет години, тоест за тях срокът за предаването
им в отдел „Държавен архив” все още не е изтекъл.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от
нашето Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. от комисия
от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината,
както и за всички извършени действия да се съставят съответните
протоколи съобразно изискванията на т. 31 от същото решение на
Централната избирателна комисия.
След предаването на книжата от произведените избори за
президент и вицепрезидент през 2011 г. в отдел „Държавен архив” и
унищожаването на останалите книжа и материали кметът на
общината да изпрати на Централната избирателна комисия
информация, която да съдържа основанията и реда за отваряне на
помещението, както и 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, както е посочено в
проекта за решение.
Предлагам, колеги, да одобрим отварянето на това помещение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, имате ли коментари? Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова,Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 40113-ПВР/МИ.
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С писмо вх. № ПВР-14-2 от 13 януари 2017
г. е поискано от кмета на район „Тракия”, община Пловдив, да бъде
разрешено от Централната избирателна комисия отваряне на
запечатано помещение с правно основание чл. 287, ал. 8 от Изборния
кодекс, на територията на район „Тракия”, община Пловдив, в което
се съхраняват само книжата от изборите за президент и
вицепрезидент от 23 и 30 октомври 2011 г. Тъй като не става ясно от
писмото дали освен тези документи се съдържат и други, с оглед
висящото дело относно резултатите от референдума, осъществихме
контакт чрез администрацията и беше потвърдено от кмета, че в това
помещение се съхраняват единствено и само тези документи.
При това положение ви предлагам стандартно решение с оглед
предаване в „Държавен архив”. Само че аз не зная, при това
положение,

след

като

отпечатат

помещението

и

вземат

документите, дали е необходимо точно да спазват правилата по т. 30
от Решение № 2662, защото де факто това помещение ще остане
празно. Но все пак не намирам основание да променяме начина и
реда за отварянето, то става съгласно нашето Решение № 2662. Има
и основание, доколкото е изтекъл срокът съгласно закона.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков. Колеги, коментари? Няма. Остава по този ред.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова,Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4114-ПВР.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред – искания за
изплащане на възнаграждения. Първи докладчик е господин Райков.
Заповядайте.
Точка 3. Искания за изплащане на възнаграждения.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. МИ-15-14 от 13 януари 2017
г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение за проведено
заседание на Общинската избирателна комисия – Цар Калоян. На
заседанието са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 4 членове. Заседанието е било свикано за прекратяване
пълномощията

на

общински

съветник

и

анулиране

на

удостоверението му за избран общински съветник.
Към искането е изготвена справка, контролен лист и
счетоводна справка. На основание Решение № 2901 от 5 ноември
2015 г. на Централната избирателна комисия, т. 2.1, буква „в”
предлагам

да

изплатим

възнаграждението

на

Общинската

избирателна комисия – Цар Калоян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

не

виждам желаещи да участват в дискусия, така че – режим на
гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Следващ докладчик по тази точка е господин Баханов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-15-1 от 3
януари 2017 г. е постъпило искане от Общинската избирателна
комисия – Гърмен, област Благоевград, до Централната избирателна
комисия. В искането е обективирано желание за заплащане на две
дежурства и едно заседание, проведено от Общинската избирателна
комисия – Гърмен. Дежурствата на са 18 и 22 декември 2016 г., а
заседанието е на 19 декември 2016 г.
На 18 декември дежурството е дадено от председател,
заместник-председател и секретар. На 22 декември са дежурили
председател, секретар и един член. А на заседанието са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове.
Проведеното дежурство е във връзка с постъпила преписка от
Районна прокуратура – Гоце Делчев. Както докладвах на предходно
заседание, отказите на Районна прокуратура – Гоце Делчев, за
образуване на досъдебно производство бяха съчетани с изпращане
на съответната преписка до съответната общинска избирателна
комисия, компетентна да разгледа евентуални нарушения на членове
на секционни избирателни комисии относно допускане или
недопускане на определени лица до гласуване и най-вече допускане
на лица, които не са имали право да гласуват, които са били в
забранителен списък. Така че колегите във връзка с постъпилите
постановления са разгледали тези преписки и са установили
нарушение на разпоредбата на чл. 495, извършено от неизвестен
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нарушител, тъй като не се е установило безспорно кой е допуснал и
кой е дописал въпросното лице и са прекратили преписката. Но за да
стигнат до това решение, се е наложило да прегледат цялата
документация, протоколите на секционната избирателна комисия, да
направят съответните справки. Затова са и двете дежурства и
заседанието, което са провели.
Колеги, предлагам ви да вземем решение, с което да одобрим
изплащане на възнаграждение на определените членове, които
докладвах, от Общинската избирателна комисия – Гърмен, за две
дежурства на 18 и 22 декември 2016 г. и едно заседание на 19
декември 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Баханов. Интересен беше вашият доклад. Моля, да
гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-15-3 от 3
януари 2017 г. е постъпило искане от Общинската избирателна
комисия – Гоце Делчев, подписано от председател и секретар и
подпечатано с печата на комисията. Колегите от Общинската
избирателна комисия – Гоце Делчев, желаят да им бъде изплатено
възнаграждение за дежурства както следва: на 25 ноември 2016 г.,
дежурили са секретар и двама члена; на 2 декември 2016 г. –
председател, секретар и един член; на 13 декември 2016 г. –
председател и секретар.
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Провели са заседание на 29 ноември 2016 г. в състав
председател, заместник-председател, секретар и 4 члена и на 7
декември

друго

заседание

в

състав

председател,

секретар,

заместник-председател и отново четирима члена.
Прегледал съм преписката. В предходния доклад пропуснах
да спомена, че има контролен лист за предварителен контрол от
страна на администрацията и счетоводството, който е комплектуван,
подписан и подпечатан. Тази преписка също е комплектуван със
съответните изискуеми съгласно наше решение документи, а именно
контролен лист и счетоводна справка.
Тези две заседания и дежурствата са проведени по отношение
отново

постъпили

няколко

на

брой

преписки

от

Районна

прокуратура – Гоце Делчев, до Общинската избирателна комисия –
Гоце Делчев, във връзка с отказ на Районна прокуратура – Гоце
Делчев, да образува досъдебни производства по отношение на
гласували лица, които не са имали право да гласуват на местните
избори. В прокурорската преписка е указано да бъдат изпратени на
Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев, с оглед
реализиране

на

евентуално

административно-наказателна

отговорност по реда на Изборния кодекс. Колегите са разгледали
всеки един от случаите подробно, има протоколи, комплектували са
преписките със съответните протоколи на секционни избирателни
комисии, разгледали са подробно прокурорските преписки и
съдържащите се в тях доказателства и са взели съответните решения.
Има само едно, за което не установяват нарушение, а на другите са
установили нарушения, тъй като безспорно е било установено кое е
лицето, което е дописало лицата, нямащи право да гласуват и които
са били в забранителния списък. Взели са решение: установяват
нарушение на чл. 495 и упълномощават председателя да състави
съответният акт. Считам, че това ще изиграе превантивна роля. Не
давам съвет на колегите от прокуратурата, но мисля, че могат също
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така да насочат преписките към съответните общински избирателни
комисии за евентуално реализация на такава административнонаказателна отговорност с оглед една превенция и за бъдещите
избори.
Колеги, предлагам ви да вземем решение, с което да
изплатим възнаграждения както ви ги докладвах преди малко, за
проведени дежурства на 25 ноември, 2 декември, 13 декември и две
заседания на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев,
проведени на 29 ноември 2016 г. и на 7 декември 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Баханов. Колеги, не виждам коментари. Режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Госпожо Сидерова, имате предложение за дневния ред.
Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да включим в дневния ред една
жалба, която ми е разпределена, и да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви в
писма. Колеги, предлагам нова точка в дневния ред 3а – Доклади по
жалби и сигнали.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Заповядайте, госпожо Сидерова.
Точка 3а. Доклади по жалби и сигнали.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моя папка в
днешно заседание е качена жалба от господин Ивайло Симеонов,
кмет на община Елин Пелин, срещу решение № 273 на Общинската
избирателна

комисия – Елин Пелин, с което

избирателна

комисия

е

изискала

сведения

Общинската

от

Агенция

по

вписванията за наличните фирми и търговски дружества и дали те са
прекратени, както и информация от председателя на Общинския
съвет дали господин Ивайло Симеонов е спазил изискванията на чл.
41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Жалбата е в срок, но в самото Решение № 273 е написано, че
решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна
комисия. Става дума за процедура, която е по чл. 41 за предсрочно
прекратяване на пълномощията на кмет на община, поради което аз
считам, че контролът е съдебен – не само на окончателното решение,
а и на действията на Общинската избирателна комисия. Въпреки че
по принцип това е организационно решение и не подлежи на
обжалване

поради

изричния

текст

на

Закона

за

местното

самоуправление и местната администрация, че само отказите
подлежат на обжалване, при всички случаи трябва да препратим
жалбата по компетентност. Не можем ние да се произнесем вместо
Административен съд – София област. Иначе ние можем да им
дадем методически указания как си формират заседанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Сидерова, това е и вашето предложение - да препратим по
компетентност на Административен съд – София област.
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РУМЯНА

СИДЕРОВА:

И

също

да

се

даде

за

администриране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други
становища?
Колеги, обсъдихме в оперативен порядък. Не виждам други
предложения. Подлагам на гласуване така направеното предложение
от госпожа Сидерова.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – 4 (Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман).
Благодаря. Колеги, с това изчерпихме нова точка 3а.
Преминаваме към точка 4 – доклади по писма. Първи докладчик е
госпожа Солакова.
Точка 4. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, напомням, че в
папка „Покани за семинари” се публикуват поканите.
Само за сведение ви докладвам докладна записка с вх. №
ЦИК-09-8 от 13 януари 2017 г., остава за обсъждане в работно
заседание. Това е информация, изготвена от юрисконсултите от
администрацията.
Колеги, докладвам ви докладна записка от госпожа Манолова
с вх. № ЦИК-09-9 от 16 януари 2017 г. с предложение за изпращане
на писма до общини за предоставени и получени трансфери във
връзка с правомощието на Централната избирателна комисия да
изплаща възнаграждения за заседания и дежурства на членове на
общинските избирателни комисии въз основа на одобрени справки
от Централната избирателна комисия. От администрацията ни
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предоставят тази докладна с два проекта на писма до общини –
второто писмо е до Столична община.
Първият проект е с предложение такова писмо да се изпрати
до 81 общини, на които Централната избирателна комисия е
предоставила

средства

чрез

трансфер

за

изплащане

на

възнаграждения, в това число осигурителни вноски на общинските
избирателни комисии за проведени заседания и дежурства. Към тази
докладна записка е представена и справка за всяка община какъв
размер е трансфериран.
Второто проектописмо е до кмета на Столична община във
връзка с осъществени трансфери. Писмото е изготвено отделно, тъй
като имахме превод от общинския бюджет във връзка с частичния
избор за кмет на район „Младост”.
Предлагам да одобрим проектите на писма, които да бъдат
изпратени до общините, с посочване на съответния размер за
осъществения трансфер и с указанието тези данни да бъдат част от
информацията, която ще бъде публикувана от съответните общини.
Писмата са публикувани във вътрешната мрежа. Моля след
запознаване да се гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам един въпрос. В писмото до
госпожа Фандъкова се споменава и трансферът, направен по
сметките на Централната избирателна комисия за заплащане
отпечатването на бюлетините за местни избори в район „Младост”.
Защо трябва да уведомяваме госпожа Фандъкова, че ни е превела
тези суми, при положение че доколкото разбирам, докладната и
писмата до кмета на Столична община и другите общини касаят
изплащането на възнаграждения на общинските избирателни
комисии?
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Друго освен това, което е посочено в
докладната, тъй като и госпожа Манолова не ми е казала нищо, не
мога да ви предоставя като информация. Това е във връзка с
указанията на Министерството на финансите и предполагам, че е
съгласувано и със съответната администрация на министъра на
финансите по отношение на годишното счетоводно приключване и
предоставяне на годишните отчети за касово изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже докладната очевидно не е
сканирана в цялост, тъй като е само първата страница, няма подпис и
няма пояснение специално за писмото за Столична община, ще
помоля да отложим и докладната записка да бъде качена в цялост
във вътрешната мрежа, за да видим дали има пояснение там.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам наистина да се
отложи, защото, както и колегата Матева не е разбрала точно каква е
целта на писмата, може би се налага и допълнително уточнение с
администрацията.

Благодаря

за

тези

обструкции.

Предлагам

администрацията да даде допълнителни уточнения.
РОСИЦА МАТЕВА: Може ли нещо да обясня? Много моля
да бъдем прецизни – аз съм разбрала каква е целта на писмата,
зададох въпрос каква е целта на информацията, която се съдържа
извън това, което ни беше докладвано, в едно от писмата. И не
получих отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има
предложение за отлагане разглеждането. Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
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Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против –
3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Румяна Сидерова).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа са публикувани и две проектописма. Първото е във връзка с
изтичането на споразумението с Народното събрание. Знаете, че
срокът е до 31 януари 2017 г. и с оглед обезпечаване на условия за
работа на Централната избирателна комисия да изпратим писмо до
председателя на Народното събрание за удължаване на този срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, до госпожа
Цачева, председател на Народното събрание, предлагам да се
изпрати писмо, с което да поискаме във връзка с неотложна нужда
от осигуряване на помещение като архивно за период от три месеца,
да поискаме предоставяне на подходящо помещение. В случай че
липсва такова, да предложим и да съгласуваме действия по
осигуряване на такова пространство чрез остъкляване и обособяване
на нишата, която е на нашия етаж, срещу „Човешки ресурси” на
Народното събрание, като помещение за съхраняване на архивни
материали. Ако това е възможно, това пространство ще може да
побере съответно архивните материали, за да можем да освободим
място за прибиране на документите от районните избирателни
комисии при предстоящите предсрочни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Бих
искала да допълня, че госпожа Манолова ме информира тази сутрин,
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че е провела разговор с господин Славчов по този повод,
включително за необходимостта от архивиране, и господин Славчов
е изразил готовност да ни бъде предоставено помещение.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,

Севинч

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, и един последен доклад. Той
е във връзка с докладна записка с вх. № ЦИК-00-729 от 29 декември
2016 г. по повод на писмо на „Информационно обслужване”, с което
те ни уведомиха, че за 2016 г. не сме изплатили гаранционната
поддръжка на деловодната система съгласно тяхно писмо с изходящ
номер от 2015 г.
Във връзка с това на предишното заседание гласувахме
протоколно решение, с което одобрихме надграждането на
функционалността

на

деловодната

система

въз

основа

на

направеното предложение от администрацията на Централната
избирателна комисия с цена на внедряване 8500 лв. без ДДС. В тази
връзка беше представена и докладна записка на госпожа Манолова с
оглед на въпроса следва ли в момента да се извърши промяна на
деловодната система и внедряване на нова. Предложението, както се
сещате, беше да продължим със сегашната деловодна система
поради

невъзможността

в

този

срок

при

организацията

и

произвеждането на предсрочните парламентарни избори да бъде
внедрена нова деловодна система с оглед и на необходимия срок за
трансфер на данните от сегашната деловодна система, въпреки че
беше направено и проучване и най-вероятно този въпрос след
изборите ще стои пред нашето внимание.
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По повод обаче на гаранционното поддържане ние не сме
приели протоколно решение, тъй като нямаше и представено
становище от администрацията с оглед на информация дали това
гаранционно обслужване е осъществено от „Информационно
обслужване”, че няма подписан договор за това, не е платена цената,
която е приета от Централната избирателна комисия.
В тази връзка току-що ми е донесена докладна със
становище, вх. № ЦИК-09-10 от 17 януари 2017 г. В това становище
е посочено, че с писмо от 29 декември 2016 г. сме уведомени, че
цената на извънгаранционната поддръжка на доставената и внедрена
деловодна система за 2016 г. и 2017 г. е в размер на 2400 лв. без ДДС
годишно Предлага да се извърши плащане на цената. Не е
необходимо да бъде сключен договор, достатъчно е да се подпише
приемно-предавателен протокол за извършените дейности за
съответната година и да се представи фактура, по която да се
извърши плащането в този размер.
Предлагам да се гласува такова протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка
– госпожа Ганчева. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо към вх.
№ ЕП-03-1 от 16 януари. То е писмо във връзка със споразумение
между Европейски парламент и Европейската комисия относно
регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети
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физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на
политики на Европейския съюз. Към него има приложения и
съответно

документи,

председателя

за

които

превод

и

са

дадено

доколкото

по

резолюция

на

бях

уведомена

от

администрацията, ще бъде получен преводът в петък. Така че към
настоящия момент ви го докладвам за сведение и запознаване.
Към това писмо е приложени и изх. № ПВ-2.8.2.121 от 16
януари на Постоянното представителство на Република България
към Европейския съюз в Брюксел с молба с оглед подготовката на
българското участие в следващото заседание на Работна група
„Общи въпроси”, което ще бъде на 27 януари 2017 г., да
предоставим

своевременно

указания

по

предложението

на

Европейската комисия за това, което ви цитирах – за задължителния
регистър за прозрачност, както и при необходимост и наша преценка
по предложение на парламента за реформа на Акта за избиране на
членовете на Европейски парламент на основата на последните
редакции на работния документ на Словашкото Председателство,
който е приложен за сведение. За сведение и запознаване. Този
документ е разпределен и на работната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което е
в моята папка, до председателя на Софийски градски съд във връзка
с насрочените частични избори за кметове на кметства и на община
на 19 февруари 2017 г. и изискванията на чл. 128 от Изборния кодекс
да ни предоставят списък, включващ наименованията на партиите
според актуалната им регистрация и номера на фирменото дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви за сведение писмо от
кмета на община Мъглиж с вх. № ПВР-06-6 от 16 януари 2017 г., с
което ни прилагат копие от заповед и протокол, с който са отворили
помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали
от произведените избори за президент и вицепрезидент и са
поставили

пликовете,

съдържащи

избирателните

списъци,

с

приложените в тях декларации и удостоверения, които са получили
от ГД „ГРАО”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте.
МЕТИН

СЮЛЕЙМАН:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

докладвам ви за сведение вх. № ПВР-06-4 от 13 януари 2017 г. Това
е писмо от кмета на община Смолян, което е в изпълнение на т. 29 и
30 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на
Централната избирателна комисия. С писмото кметът на община
Смолян ни уведомява, че по повод приключила проверка на
избирателните списъци за гласуване в нарушение на разпоредбите
на Изборния кодекс, извършена от Териториалното звено на ГД
„ГРАО”, е отворено помещението, в което се съхраняват изборните
книжа

от

произведения

референдум

и

са

прибрани

там

избирателните списъци.
Към писмото са приложени заповедта на кмета, с която е
определена комисията по чл. 287 от Изборния кодекс, както и
констативен протокол за извършените действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Сюлейман. Следващ докладчик е госпожа Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите

инициали

са качени

писма,

които вчера

подписаха

председателят и секретарят на Комисията и изпратихме, тъй като
беше важно да заминат веднага. Те са писма, които изпращаме
винаги при произвеждане на частични избори за кметове на кметства
или на общини, с които информираме съответните общински
избирателни комисии за регистрираните в Централната избирателна
комисия

партии

и

коалиции,

както

до

„Информационно

обслужване”. Това е едното писмо, с което е изпратен регистърът,
който се поддържа в Централната избирателна комисия. И другото
писмо

е

до

Сметната

палата,

с

което

информираме

за

новорегистрирана партия, за банковата й сметка и за длъжностните
лица, които извършват оперативното счетоводство на партиите.
Така че ще ви моля за последващо одобрение на изпращането
на тези писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Устава с днешна дата сме получили
писмо от господин Тоби Джеймс, то е качено в днешно заседание в
моята папка. С писмото се изразява благодарност за попълнената
анкета по линия на Венецианската комисия. Господин Тоби Джеймс
е предал вече на съответната служба за контакти отговорите от
нашата анкета, за да могат да предадени на работната група от
учени. Писмото ще бъде преведено и в някое от следващите
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заседания ще бъде качено във вътрешната мрежа и на български
език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Сидерова. Изразява и благодарност за това, че сме
участвали в проучването.
Продължаваме със следващ докладчик – това е госпожа
Мусорлиева. Заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, имам едно
възнаграждение на Общинската избирателна комисия - Кърджали,
минало по съответния ред, и нещо за сведение.
Моля

ви

да

одобрим

следните

възнаграждения

за

Общинската избирателна комисия – Кърджали. На 9 януари 2017 г.
са се събрали председателят и заместник-председателят да оформят
предложението и решението за освобождаване на кмета на с.
Люляково поради това, че става заместник-кмет на община
Кърджали. Самото заседание се е състояло на 10 януари 2017 г.
Присъствали са председател, заместник-председатели двама и 6
члена на комисията.
След това има още едно дежурство на 11 януари 2017 г. от
председател и заместник-председател, на което са обсъдили след
разисквания в Общинската избирателна комисия това, че не им е
предоставено помещение за работа на Общинската избирателна
комисия от кмета на общината и след много сериозен дебат правят
предложение, писмата, които са гласувани на заседанието от 10
януари.
Моля да одобрим две дежурства на председателя и
заместник-председателя на 9 януари и 11 януари и едно заседание на
Общинската избирателна комисия – Кърджали, на 10 януари 2017 г.,
на което фактически е решено да бъде освободен кметът на с.
Люляково, на което са присъствали председател, заместникпредседатели двама и 6 члена.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Продължете, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам ви
утре след работната група на госпожа Ганчева да се съберем, който
желае от групата, която отговаря, и всички, които желаят, за
бъдещата конференция на Асоциацията на избирателните комисии
от

Централна

и

Източна

Европа,

за

да

обсъдим

едно

новопристигнало писмо. Ще ви моля, уважаеми колеги, да се
запознаете с него, то е във вътрешната мрежа с превод, след което
ще го поднесем на цялата уважаема Централна избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в тази
връзка и с оглед доклада на госпожа Мусорлиева, утре от 10,30
започват работни групи. Първата работна група ще е продължение
от днес след обяд по изборните книжа. След това от 11,30 ч. ще бъде
Работна група 1.2. След обяд ще бъдат групите по организация на
гласуването извън страната, разяснителна кампания и АСЕЛ.
Продължаваме със следваща точка – Разни. Заповядайте,
госпожо Сидерова.
Точка 5. Разни.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, ще качим във
вътрешната мрежа проект за график, който ще допълним и уточним
след заседанията на работните групи. Но това е проект, за да може
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да се ориентират работните групи и да си направят конкретните
предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Сидерова. Това е и вашият доклад. Всеки момент този
график ще бъде публикуван. Към този момент е за сведение.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Цанева.
Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги,
във вътрешната мрежа има папка „Медийни пакети”. Предлагам ви
ги за сведение и за запознаване. Това са три справки от
счетоводството, които представляват обобщена и окончателна
информация

относно

предоставянето

на

медийни

пакети

в

национален референдум и изборите за президент и вицепрезидент,
както и анализите по национален референдум и изборите за
президент и вицепрезидент, за които анализи искам да изкажа
благодарност на нашия сътрудник Ива Стефанова, защото те са
изготвени с нейното най-активно съдействие. За запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме
със следващ докладчик – господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
частичните избори, насрочени за февруари месец, до 25-ти трябва да
проведем жребий за поредните номера на партиите и коалициите в
бюлетините и обявяване на резултатите от жребия. По нашата
хронограма това е дата 25 януари 2017 г., сряда. Трябва да вземем
едно протоколи, с което въз основа на нашето принципно Решение
№ 4035 да можем да проведем жребия. Но с оглед и
организационната част, а именно изпращане на писмо до Народното
събрание с оглед осигуряването на възможността да ползваме
техния пресклуб, в който да проведем жребия, аз предлагам да
вземем това протоколно решение, ако не днес, то на заседанието в
четвъртък, за да можем да го организираме.
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Моето предложение е на 25 януари 2017 г. от 10,30 ч. да бъде
проведен жребият с оглед и възможността след това да проведем
кратко заседание и да приемем решението, с което определяме
номерата на бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, мисля, че имаме готовност днес да приемем това
протоколно решение и съответно изпращане на писмо до Народното
събрание.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
И за последен доклад – заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-09-3 от 13
януари 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
постановление за прекратяване на досъдебно производство, което
има седемдневен срок за обжалване. Става въпрос отново за едно
лице, което е допуснато да гласува, без да има право на това в
местните избори във Варна. Допуснато е да гласува за референдум,
тъй като фигурира в тези списъци, но не фигурира в избирателните
списъци за кмет и общински съветници, но комисията го е
допуснала да гласува. Така че прокурорът е преценил, че от
субективна страна няма данни за извършено престъпление, а именно
е бил мотивиран от комисията, която е затвърдила убеждението му,
че може да гласува и е постановил прекратяване на досъдебно
производство. Моето мнение е да остане за сведение и да не се
обжалва, но все пак с оглед на срока, който е до 20 януари, някой
колега ако иска, може да го погледне и евентуално на следващото
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заседание, което предполагам че ще имаме тази седмица, да изрази
противно становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Баханов.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Свиквам следващото редовно заседание в
четвъртък от 13,30 ч.
(Закрито в 11,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

