ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 462
На 24 януари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н
1.

р е д:

Изборни книжа.
Докладва: Румяна Сидерова

2.

Доклад по писмо в рамките на създадения ад хок

механизъм за реформата на Акта за избиране на членове на
Европейския парламент.
Докладва: Йорданка Ганчева
3.

Предложение до президента на Република България за

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гара Орешец,
община Димово, област Видин.
Докладва: Иванка Грозева
4.

Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Владимир Пенев,
Таня Цанева, Камелия Нейкова

5.

Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
Докладват: Мария Бойкинова,
Ивайло Ивков
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6. Доклади по дела.
Докладва: Мария Бойкинова
7. Доклади

по

писма

до

МВР

и

постановления

на

прокуратури.
Докладват: Владимир Пенев,
Ивайло Ивков, Георги Баханов
8. Доклади по писма.
Докладват: Иванка Грозева,
Росица Матева, Севинч Солакова,
Румяна Сидерова, Таня Цанева
9. Разни.
Докладват: Владимир Пенев,
Александър Андреев
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 14,15 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Добър ден, колеги! В

залата сме 15 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното извънредно заседание.
Колеги, преди да гласуваме проекта за дневен ред, бих искала
да информирам обществеността затова, че заседанието беше обявено
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сутринта в 10,30 ч., но започваме следобед в 14 часа, поради факта,
че се наложи сутринта работни групи да обсъждат преписки за
днешното заседание, така че те да бъдат добре подготвени.
Дневният ред ви е раздаден. Колеги, имате ли предложения за
неговото изменение и допълнение? Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точката за изплащане на възнаграждения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви. Други
предложения, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Преди да преминем към него, позволете ми първо да ви
информирам, че от днешното заседание по обективни причини
отсъства господин Томов. Останалите колеги всеки момент ще
влязат в залата.
На второ място, колеги, бих искала да ви припомня, че утре в
10,30 часа ще се проведе жребият за определяне на поредните номера
на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за
гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари
2017 г. Колеги, от една страна припомням на вас, от друга страна, ви
моля за последващо одобрение на съобщение в тази връзка,
публикувано на нашата интернет страница и изпратено до медиите.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Одобрено е публикуването на това съобщение.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
Изборни книжа.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, изборните книжа са в моята
папка в днешното заседание. Ще ви моля да погледнете протоколите,
които направих така, както решихме на работното заседание, с тази
съществена промяна с нова т. 9. Аз ви предлагам най-напред да ги
погледнете преди да гласуваме, целия отрязък книжа от № 1 до № 9
и от № 87х до края, плюс 28, 29, 39, 40 и 41.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, започваме с книжа
от № 1 до № 9 след направеното работно обсъждане на работна
група.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм направила всички допълнения
във всичките книжа, направих протоколите, защото там е характерна
промяната. Другите съм нанесла на ръка и ще ги нанеса след
заседанието, както се разбрахме.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Направете

кратко

представяне на книжата от 1 до 9.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Изборните книжа от 1 до 9 са
избирателните списъци, които се изработват за гласуване в страната
и извън страната както в общите секции, които са най-голямото
число на брой, така и в специалните секции в лечебни и здравни
заведения и други специализирани институции – в затворите и на
плавателни съдове под български флаг. Тук се намира и
забранителния списък или по-точно списъкът на заличените лица от
избирателните списъци. В този пакет се намира под № 7
декларацията, която подават лицата, предложени за членове на
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районни избирателни комисии и под № 8 удостоверението за
дописване в избирателния списък по постоянен адрес по чл. 28, 29 и
30 от Изборния кодекс. Това е нова книга заради измененията на
Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Приети са тези книжа.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам след това да разгледаме
протоколите, защото промените са общи. Там, където беше останал
стария запис: т. 6 вместо т. 5 е поправено навсякъде в текстовете.
И най-важната промяна, която направихме, създадена е т. 9 –
от колонката недействителни гласове, последния ред, това са
недействителните гласове, които не се отнасят за нито една партия
или коалиция, но са празни бюлетини, празни гласове от машинното
гласуване и бюлетините, в които не може да се определи ясно вота на
избирателите, както и тези, с които е гласувано в повече от едно
квадратче.

При

разискванията

решихме

да

ги

отделим

в

самостоятелна точка, тъй като практиката показа, че имаше много
обърквания при проведените избори в този вид, както те бяха в
отделен ред в т. 8. Заедно с това е променена малко и контролата –
числото по т. 6, което е броят на недействителните гласове, трябва да
е равно на сумата от числата по т. 8, графа недействителни гласове, и
числото по т. 9. Виждате, че и двете контроли са сложени под т. 9.
Погледнете хубаво това, тъй като то е нещо ново. И пак казвам, това
са тези недействителни гласове в т. 9, които не могат да бъдат
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отнесени към кандидатска листа – гласувано е два пъти, празните
бюлетини без нито едно отбелязване, празните гласове от машинното
гласуване и там, където не може да се установи еднозначно вота на
избирателя или някакъв друг вид недействителност. Текстът е
пренесен едно към едно.
Логиката на предложения нов вид на протокола с включването
на т. 9 в раздела за разпределение на гласовете под раздела за
разпределение на гласовете по листи е, че след като са разпределени
недействителните гласове по кандидатски листи, има един остатък,
това са общите недействителности – бюлетини, в които не е
гласувано, няма отбелязване нито в едно квадратче, празните
бюлетини от машинното гласуване, бюлетини, в които има
отбелязване в повече от едно квадратче, бюлетини, в които не може
да се определи еднозначно вота на избирателя и всички останали
видове недействителност. Ако искате, може да се каже примерно,
които не са по образец, в които е гласувано с черен химикал и т.н.
Лично аз считам, че така е логиката на разпределение. Ако има друго
предложение, нямам нищо против да се гласува.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

обсъждаме

различни варианти. Ще направите ли формално предложение за
промяна? Няма. Госпожо Сидерова, продължете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В следващия протокол логиката е
същата. Защото ако възприемем там т. 6 да се разбива, там щяха да
станат още 4 нови реда.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз знам, че на работна
група вие сте обсъждали от 87 до 96 включително, моля да ги
представите и ако колегите имат някакви предложения при
представянето на съответната книга, да си кажат. Току що говорихме
за 87х. Представете и 87хм.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В 87хм отново съм поправила там,
където не беше се отразила поправката – т. 5 вместо т. 6 в някоя от
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контролите и освен това съм създала новата т. 9 с тези общи
недействителни бюлетини от машинно гласуване и от хартиените
бюлетини. Предлагам логически мястото да е тук в тази т. 9 със
съответните

контроли,

които

са

поправени,

съобразени

със

създаването на новата т. 9. Пропуснах да ви кажа, че в хм и тук в
буква „б” съм добавила недействителността на гласовете. Смятам, че
мястото е тук. Ако тръгнем към разбиване на тези бюлетини в т. 6,
тогава ще трябва да създадем още 4 нови реда в протокола и ще го
усложним прекалено много.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прощавайте, госпожо
Сидерова, като реплика, тъй като по предходната книга нямаше
такива предложения, очевидно няма да има и тук. Продължете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Поправена е контролата и в края, както
и в двата протокола, която е съобразена със създадената нова т. 5.
Сегашната точка 9, както е била, е станала т. 10 и в двата протокола.
Книга 87ч в т. 1 писах: „Избиратели според списъка за
гласуване извън страната”, за да може да е ясно, че по т. 2 са всички
тези, които на ръка се вписват под чертата. Това обикновено е
голямата част от списъка, но да е ясна разликата, както предложи
колегата Метин Сюлейман. И отново съм създала т. 9. Тя е
идентична с протокола х, защото тук се гласува само с хартиени
бюлетини. И, разбира се, в буква „б” е добавена недействителността.
Споровете за действителност и недействителност на гласовете, както
са поправени и протоколите, съобразени със създадената нова т. 9.
Следващият протокол е 88х, протокол на районна избирателна
комисия, ако се случи някъде да няма гласуване с машини. Той е
съобразен с промените, които направихме в протоколите за
секционните избирателни комисии. Създадена е нова т. 9. Само
забелязвам, че тук не съм добавила след текста на т. 9, първо ще бъде
изравнен с големината на буквите и, второ, трябва да добавя, че
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„сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК”, както във всички
останали точки.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, по
приложение 88?
РУМЯНА СИДЕРОВА: В буква „г” добавям споровете за
действителността и недействителността. Точка 9 е станала 10 и
накрая контролите са съобразени с номерирането.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам коментари по
88х. Предполагам, че 88хм е съобразен с 87хм и премените там.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, съобразен е с 87хм и направените в
него промени. По същия начин е писано, че това са общия брой
недействителни гласове. И ще добавя „сумата от числата по т. 9 от
протоколите на СИК”. Има предложение контрола № 1, която в
момента е по т. 9, да мине по т. 8.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, че има
такова разбиране. Друго? Не виждам. Продължете, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Книги 90 и 91 са удостоверенията,
които се издават за регистрираните. Мисля, че по тях не е имало
никакви забележки при обсъждането.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само мога ли да ви
попитам 89?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нямаше никакви предложения на
работната група. Книга 89 е решението на районната избирателна
комисия за избор на независим кандидат. Също по 90 и 91 не е имало
никакви предложения.
Много моля да погледнете внимателно 92 – бюлетината за
гласуване в страната. Създаден е отдолу реда „не подкрепям никого”
съгласно промените в Изборния кодекс, а на стр. 2 в обяснителния
текст за съдържанието на бюлетината съм включила начина на
обяснение за включването на този текст и за оформянето на кочана,
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който е към бюлетината за президентските избори. След последния
номер на партията и коалицията има обособено поле, в което се
отпечатва празно квадратче с отбелязвано Х или V с химикалка със
син цвят, вдясно от него има надпис „не подкрепям никого”, след
това се поставя поле с черна хоризонтална линия, под която се
обособява бяло поле, в десния край на което се отпечатва поредния
номер на бюлетината, който съответства на номера в кочана. В ляво
от този номер бюлетината се перфорира по диагонал за откъсване на
номера на бюлетината при гласуването.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо

Сидерова, затова че пояснихте новите моменти в сравнение с
предходната книга.
Колеги, коментари? Не виждам. Продължаваме със следваща
книга.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващата книга е бюлетината за
гласуване извън страната. Идентична е ситуацията. Погледнахме с
колегата Грозева, понеже заедно работихме по тези книги и се
убедихме, че в кодекса има изискване и там да има такова поле „не
подкрепям никого”, защото може да не подкрепя никоя партия, а
гласовете извън страната имат значение за… То беше за
президентските избори, но те механично го включиха навсякъде. По
същия начин описанието на гърба на бюлетината е съобразено с
начина на изписване за ПВР.
Кочаните на бюлетината. Това е книга 94. Колегата Цачев да
погледне, защото той ги беше предлагал тези книги. В първия поред
кочан, който е за гласуване в страната, ще има изборен район. Ще
има думата „изборен” преди „район”. Също и в т. 1.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари по
образеца на кочана? Не виждам. Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Беше предложено в протоколите в
обяснителния текст да се пренесе текста на контрола 1.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз приемам това за
техническо допълнение. По 95?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е протоколът за предаване и
приемане на използваните изборни книжа и материали в чужбина.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам нищо по 95.
Книга 96? Не виждам нищо.
Нека сега да преминем към приложенията с индекс „а”, като аз
отново повтарям, че в момента говорим с работни номера, а
впоследствие вече ще бъдат изяснени финалните номера.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В книга 30а съм отбелязала, че в т. 6
ще се добави „и друго подобно качество”. Видях, че е пропуснато.
Това ще проследя във всички книжа, тъй като забелязал, че въпреки
направените добавки някои неща не са отразени, и навсякъде, където
се дават декларации или ще добавим след изброяването на всички
качества „и друго такова качество”. В обяснителния текст на
предпоследния

ред

след

думите

в

скоби

„в

оригинал”

–

„включително по имейл, подписано с електронен подпис”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е по 30а. Колеги,
други? Няма. Отиваме към следваща буква „а”, което е 53а. Мисля,
че тук нямаме промени.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да пишем „съгласно съдебната
регистрация или решението за създаване на коалицията”, защото ние
не регистрираме представляващите. Няма пречка тук да има една
графа, но в нея трябва да има и настъпилите промени, ако има такава
графа, както има и уведомление за настъпилите промени в
представляващия. Но това не отменя нашето задължение като видим
указа да качим обявлението които са партиите и коалициите в
Народното събрание. Апропо, днес трябва да изпратим писмо и да
изискаме това от Народното събрание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това съм си записала да
направим.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлага се в публичния регистъра да
сложим

„представляващ

според

съдебната

регистрация

или

решението за създаване на коалицията. Това трябва да бъде в
обяснителния текст, защото ние не можем да регистрираме
представляващите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме със
следваща буква „а”, което е 87а.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, това са книги, които не сме били
създали на предишните избори – когато партия и коалиция заяви
заличаване на вече извършена регистрация. Книга 57а е за заявление
от партия за извършване на заличаване, книга 57б е за извършване на
заличаване от коалиция. А книга 58а е заявление от инициативен
комитет за заличаване.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо

Сидерова. Доколкото виждам, те съответстват на съдържанието на
съответните книги, които ние приехме за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, така че ни виждам тук да имаме
допълнения. Продължаваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващата книга е 72а.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И в това удостоверение,
колеги, аз не виждам нещо особено.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И тук няколко избора наред сме
пропускали да има такова удостоверение. А трябва да има
удостоверение за регистрирания.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточнихме и
съдържанието на 72а.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Останал е един пояснителен текст,
който е излишен преди последния ред, той отпада.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следва книга 82а.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Пояснявам за колегите, които не
можаха да присъстват на работна група, създадохме формуляр за

12
маркиране печата извън страната почти идентичен с печата в
страната, защото на всеки избор от Външно министерство пристигат
и хората искат, които гласуват извън страната, да съответства на
някои особености, които са там на изборите.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

За

координация

с

Министерството на външните работи и ДКП-тата правим тази книга.
Продължаваме със следваща. Няма други „а”.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В протокол 78хм при машинното
гласуване ще имаме и преференциално гласуване. В тази връзка
отдолу в т. 10 на втория лист ще имаме ли някакво указание за
сумиране на резултатите от хартиените бюлетини и от машинното
гласуване? Тук не могат да се съберат само хартиените, защото в
случая се сумират двете. Аз говоря по лист втори. Защото така, както
е написан текстът, той е еднакъв с 87х, но в случая имаме и машинно
гласуване, при което ще има и преференции и трябва по някакъв
начин ние да им укажем какво трябва да включат при отчитането на
преференциите по отделните кандидатски листи за всеки отделен
кандидат. Тоест, тук трябва да пишем, че трябва да обобщят двете –
от хартиените бюлетини и от машинното гласуване.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В 87хм добавяме в обяснителния текст
под таблицата с преференциите още един пояснителен текст:
„Вписват се сумираните резултати за всеки един от кандидатите,
получени при преброяване от гласуването с хартиени бюлетини и от
машинното гласуване”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възприемаме ли
този текст?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако има други предложения за
редакция, нямам нищо против.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уточнихме

ли

допълненията? Мисля, че ги уточнихме и казахме на микрофон. Има
ли друго?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Вижте какво се получи. Първо
обяснение: „В полето „б” се вписват броя на гласове, подадени за
съответната

партия

и

коалиция,

в

които

няма

отбелязано

предпочитание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Помолих и предложих да се изнесе
обяснението какво се вписва в полето „б”, първо защото най-напред
се започва разпределението с него и там има също страшно много
грешки. Тъй като няма как в самата таблица да допълваме какво
значи „б”, а те задават такива въпроси, не знаят точно какво и там се
записват всевъзможни цифри, да бъде без обяснението най-отпред,
след което вече да е обяснението по останалите точки.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това, което казахте,
госпожо Матева, беше важно да се чуе от Централната избирателна
комисия. Благодаря.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз съм в същата насока, само че тук имаме
един кръстопът, ако в хартиите те много добре виждат дали има или
няма, само че от машинарията дали ще имаме във финалния
протокол тъкмо това деление или директно ще ги натрупаме като
действителни. Ясно ли се изразих?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, той ще бъде същия като този. Като
даваме заданието да поискаме това, което излиза от машината, да ни
излиза един ред без.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Другият вариант е директно да сумираме. В
такъв случай на машинарията също трябва да имаме без.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отбелязваме това или да
стане част от заданието?
РУМЯНА СИДЕРОВА: „В полето „б” се вписва общия брой на
бюлетините на съответната партия и коалиция, в които няма
отбелязана преференция”. „Или в повече от едно квадратче има
отбелязани преференции”.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Става въпрос за съдбата на чл. 278, ал. 4.
Когато предпочитанието да го кажем не се зачита, какво става със
съдбата на това незачетено предпочитание? Дали отива като все едно
е неотбелязвано и трябва да се трупа на номер „б” или е нещо съвсем
различно и въобще не влиза в сметката? Ясно ли е за какво говоря.
Мисълта ми е дали чл. 278, ал. 4 приравняваме незачитането, както е
записан текстът, към неотбелязването. Това е по същество. Дали
незачитането приравняваме към неотбелязването? Ако тръгнем по
тази линия, в такъв случай незачитането трябва да се трупа в „б”,
респективно да увеличава № 1. Горе-долу това излиза.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен увеличава „б”, защото това
е общата идея. Незачитането означава, че няма гласуване с
преференция. Незачитането на преференцията означава, че няма
гласуване с преференция. И тогава според мен автоматично този глас
отива в полето „б”.
И втория ред, който ще добавя, е: „В полетата с поредните
номера на кандидатите от съответните листи се вписват сумираните
резултати от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното
гласуване”. Толкова, защото отделно обяснихме за полето „б”.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Сумирането за хартиените и
машинните трябва да бъде за „б” и поредните номера.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. Идентично се изписва и за
числото, което ще се изпише в полето „б”, т.е. сумираните резултати
от хартия и от машина.
Сега нека да се върнем към т. 9.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Предлагам формулировката на числото
по т. 9 да бъде така: „Точка 9 трябва да е равна на разликата от
числата по т. 6 и т. 8, графа „Недействителни гласове”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Редакционно изчистване,
това е в х и в хм, съответно в машинно гласуване и в гласуване с
хартиени бюлетини.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Значи: „Числото по т. 9 трябва да е
равно на разликата от числата по т. 6 и сумата от числата по т. 8,
графа „Недействителни гласове”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, приемаме ли тази
редакция? Приемаме я.
Колеги, в тази връзка подлагам на гласуване книжа от 87 до 96
включително, ако в тях има и индекси „а”, „х” и „хм”, както и книжа
30а, 53а, 57а и б, 58а, 72а и 82а и от 1 до 10.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, останаха последните книги – №№ 28, 29, 39, 40 и 41.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Книга 28 остава с добавка: „На реда,
на който се заявява за регистрация наименованието на организацията
като

българска

неправителствена

организация

–

сдружение,

регистрирано в обществена полза и с предмет на дейност в областта
на защита на политическите права и на гражданите, която ще участва
в изборите на еди-коя си дата”. Тоест, внасяме формулировката от
закона, както беше предложено на работното заседание. Срокът е 3
дни и това са промените от книгата.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Респективно такива са и
промените в 28 и 29 за наблюдатели, съответно 39, 40 и 41 по
отношение на срока, 3-дневният срок за подаване на заявление преди
изборния ден.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Така беше гласувано в зала, да бъде 3дневен срокът. Наименованието на българските неправителствени
организации и съгласно формулировката в Изборния кодекс. Това е
за книги 28 и 29. В книга 28 освен добавката, която казах, в
обяснителния текст е 3 дни и имаше предложение, което едно към
едно е част от закона, е да има точка 6, която може да не е т. 6, да е
на друго място, но да добавим декларацията съгласие за всеки едно
от предложените лица. Други предложения по тази книга аз не съм
си записала. По книга 29 също е 3-дневният срок, който е в
обяснителния текст.
По книга 39 имаше предложение да включим „и друг
идентифициращ номер”, в смисъл да допуснем нещо ново в
сравнение с това, което беше и на президентските избори – и лица,
които не са български граждани, да бъдат застъпници.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението и лица, които не са български граждани, да
могат да бъдат застъпници, т.е. да се включи друг идентификационен
номер в съответните книжа.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 4 (Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Росица Матева, Таня Цанева), против – 14 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Предложението не се приема.
Има ли други предложения, госпожо Сидерова?
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото предложение беше „или
друг идентифициращ номер на лица със статут на постоянно
пребиваващи”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли някой в залата,
който да има различна интерпретация на предложението? Не
виждам.
Колеги, подлагам го на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 4 (Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева), против – 14
(Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка

Грозева,

Ивилина

Алексиева,

Ивайло

Ивков,

Мария

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Предложението не се приема.
Господин Ивков, заповядайте за отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах „против”, защото това беше
половинчата мярка. Кодексът очевидно не забранява чужди
граждани

да

бъдат

застъпници

на

кандидатски

листи

на

политическите сили. Ние току що въведохме една забрана чрез
изборните си книги, забележете, която не съществува в Изборния
кодекс и всякакви половинчати мерки като „пребиваване” за мен са
вече не на място. Просто забранихме на чужди граждани да бъдат
застъпници. Това трябва да бъде ясно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте за
отрицателен вот, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз се присъединявам към казаното от
колегата Ивков. Това, върху което бих искала да обърна внимание, е,
че съображенията, поради които аз считам, че и чуждестранни
граждани могат да бъдат застъпници, намират опора в, обърнете
внимание, в новите разпоредби, обнародвани в брой 39 на „Държавен
вестник” от 2016 г., на чл. 117, ал. 3 и 118, ал. 1 от Изборния кодекс,
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поради което аз не приемам аргументите какво е било обсъждано при
приемането на изборните книжа през 2014 г., когато тези текстове са
били в друга законова редакция.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо

Иванова. Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Промяната в тази книга е добавката, че
заявлението се подава 3 дни преди изборния ден, както и че
декларациите, които се подават от лицата, трябва да са в оригинал
или с електронен подпис по имейл.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това и промените
в книга № 39, 40 и 41. Подлагам ги на гласуване ан блок.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),
против – 5 (Ивайло Ивков, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица
Матева и Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, останаха книги 28 и 29. Подлагам ги на гласуване ан
блок.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария

Мусорлиева,

Росица

Матева,

Румен

Цачев,

Румяна

Сидерова), против – 5 (Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Метин Сюлейман и Севинч Солакова).
Приехме книжата.
Сега ви моля, госпожо Сидерова, да предложите и проекта на
решение, който впоследствие ще гласуваме, ще гласуваме и
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изпращането му за обнародване в „Държавен вестник”. Припомням,
че се наложи да разгледаме отново тези книжа с оглед на промените
в Изборния кодекс, направени след като ние утвърдихме образците
на изборни книжа за изборите за народни представители за Народно
събрание през 2014 г.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам ви да гласуваме следното
решение:
„Утвърждаваме изборни книжа съгласно приложения списък
към решението за изборите за Народно събрание. Решението да се
обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Това е Решение № 4117-НС.
Колеги, моля сега да гласуваме изпращане на решението за
публикуване в „Държавен вестник” със съответното придружително
писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, от името на госпожа Сидерова, която е предложила
текста на писмо до председателя на Народното събрание, ще го
представя. До председателя на Народното събрание да изпратим
писмо с цел изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 2, чл. 57, ал. 1,
т. 5 от Изборния кодекс да се обърнем към председателя на
Народното събрание с молба да ни бъде предоставена информация в
писмен вид за това кои са парламентарно представените партии и
коалиции, които имат парламентарна група в Народното събрание,
както и за броя на народните представители по парламентарни групи
към датата на издаване на указа за разпускане на Народното
събрание и насрочване на изборите. Колеги, ако към датата на
издаване на указа Народното събрание функционира, естествено, че
ще ни отговори председателят на Народното събрание. Ако към този
момент не функционира, по традиция част от правомощията ще
бъдат прехвърлени на главния секретар, който ще отговори. Така че
предполагам писмото да бъде до председателя на Народното
събрание с това съдържание.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова), против – 1 (Ивайло Ивков)..
Предложението се приема.
Колеги, две от важните неща, които трябваше да бъдат приети
днес, бяха приети
Продължаваме на следващ важен доклад, преминаваме към
точка втора от дневния ред:
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Доклад по писмо в рамките на създадения ад хок
механизъм за реформата на Акта за избиране на членове на
Европейския парламент.
Госпожо Ганчева, заповядайте. Ще ви помоля заедно с това
писмо да върнете и писмото-покана, защото това са свързани
преписки.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание на
17-ти ви докладвах пристигналото писмо с приложения относно
реформата в изборното законодателство. В частност тук е приложено
и писмо, което е в рамките на създадения ад хок механизъм между
институциите, изготвено от госпожа Узунова, съветник, и одобрено
от

постоянния

представител

на

Република

България

към

Европейския съюз. В него накратко се поставят два въпроса и по
двете досиета, както по реформата на изборното законодателство,
така и по досието за регистър на лобистите или регистър за
прозрачност, които са обсъждани в рамките на работна група „Общи
въпроси”. Предлага се да се вземе становище от институциите в
рамките на ад хок механизма.
Вчера работната група, която е създадена с решение на
Централната избирателна комисия, от госпожа Матева, председател,
аз и в отсъствието на госпожа Сидерова се събрахме и обсъдихме
проект на писмо, което ви предлагаме да обективира позицията ни.
По първия въпрос – регистъра на лобистите, досега не е изразявана
позиция и не е предлагано да се изразява позиция в рамките на ад
хок механизма, затова ние предлагаме да отговорим, че Централната
избирателна комисия счита, че не следва да се взима отношение и
изразява становище по предложението на Европейската комисия за
това споразумение. На второ място, сменило се е председателството,
сега е от Малта, преди е било от Словакия, като и в писмото, което
ни е изпратено се сочи, че на следващото заседание на работната
група ще се запознаят участниците в работната група с актуалната
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позиция на Европейския парламент, в частност на политическите
партии, представени в Европейския парламент по досието за
реформа на изборното законодателство. Затова ние предлагаме по
отношение на това досие и по отношение на Акта за избиране на
членове на Европейския парламент Република България да си запази
правото да изрази становище по досието след като бъде представена
актуалната позиция на Европейския парламент по този въпрос, след
като и на заседанието парламентът е поел ангажимент да се сведе до
знанието на работна група „Общи въпроси”. Предлагам ви да
гласуваме така предложение проект на писмо.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор. Режим на
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
И, моля, продължете с другата преписка, която вече
представихте на вниманието на ЦИК за размисъл.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № ЕП-00-2-1 от 19
януари, това е всъщност поканата за публична дискусия от
поредицата „Дебати с евродепутати”, на която сме канени от
Дипломатическия институт на Министерството на външните работи
и Информационното бюро на Европейския парламент в България за
27 януари 2017 г. в Централния военен клуб. Потвърждението следва
да бъде до днес. На посочения имейл има телефон. Вчера това писмо
беше обсъдено и в рамките на работната група и председателят
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изрази мнение, с което аз и като докладчик съм съгласна, че нашите
представители, които ще вземат участие, биха могли да се включат и
като изразят позиция, запознаят и с работата в рамките на създадения
ад хок механизъм.
Колеги, аз заявявам желание да участвам. Колегата Матева
също. Председателят не знам. На 27-и, това е петък. Считам, че
всички

колеги,

които

желаят,

можем

да

възложим

на

администрацията да направи потвърждение в рамките на деня да се
заявят и да направят потвърждение на посочения имейл или адрес.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване принципното решение да участваме като заявяваме за
участие госпожа Ганчева, госпожа Матева и други колеги, които
изразят желание и с мандата да се представи дейността на ЦИК във
връзка с реформата на Акта.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
Предложение до президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гара Орешец,
община Димово, област Видин.
Докладчик е госпожа Грозева.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата е качен проектът за
решение относно предложение до президента на Република България
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за насрочване на частичен израз за кмет на кметство Гара Орешец,
община Димово, област Видин. Общинската избирателна комисия
със свое писмо МИ-15-13 от 12.01.2017 г. ни е уведомила, че със свое
решение № 1 от 4 януари на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е
прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Гара
Орешец, община Димово, Иван Николов Иванов. Към уведомлението
са приложени: заверено копие от Решение № 1 от 04.01.2017 г. на
ОИК Димово, Решение № 2 от 09.0(1.2017 г. на ОИК Димово, както и
заверено копие от Заявление № РД-03-38 от 03.01.2017 г. от Иван
Николов Иванов относно прекратяване на пълномощията му
предсрочно като кмет на кметство Гара Орешец.
Централната избирателна комисия е поискала писмена
информация от ГД „ГРАО” към МРРБ за броя на населението на
кметство Гара Орешец към 9 януари 2017 г., а именно датата на
прекратяване на пълномощията на кмета. Със свое писмо с вх. №
МИ-04-03-3 от 23.01.2017 г. ГД „ГРАО” в МРРБ ни информира, че
лицата с постоянен адрес в кметство Гара Орешец, община Димово,
към 9 януари са 752, т.е. отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 1 от
ЗАТУРС, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния
кодекс ви предлагам да приемем решение, с което да предложим на
президента на Република България да насрочи частичен избор за
кмет на кметство община Орешец, община Димово, област Видин.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, въпроси,
възражения, питания? Няма.
Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
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Това е Решение № 4118-МИ.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в същата моя папка е
качен и проекта на писмо до президента на републиката. Моля да
гласуваме изпращането на съответното писмо.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми

колеги,

подлагам на гласуване предложеното писмо. Моля, гласувайте.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с
точка четвърта от дневния ред:
Искания за отваряне на запечатани помещения.
Първи докладчик е господин Пенев. Заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх. №
ПВР-06-11 от 23.01.2017 г. Касае се за писмо, постъпило от кмета на
община Ловеч, към което са приложени заповед за разпореждане
членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс да
участват в отваряне на запечатано помещение № 16 в архива на
община Ловеч, както и протокол от извършените действия от
комисията и приемо-предавателна разписка за предаване на
избирателни списъци, 57 броя, от националния референдум,
произведен на 06.11.2016 г. Касае се за прибираме на избирателните
списъци в запечатаното помещение. Докладвам това за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Пенев. Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е в
папка с моите инициали относно искане за отваряне на запечатано
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помещение в община Русе, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. във връзка с тяхното
предаване на Държавен архив, Русе. Постъпило е писмо с вх. № МИ14-1 от 23.01.2017 г. от господин Пламен Стоилов, кмет на община
Русе, за разрешаване на достъп до запечатано помещение,
представляващо склад № 2, което се намира в приземния етаж на
община Русе, в което се съхраняват книжата от произведените
избори за президент и вицепрезидент през 2011 г. във връзка с
извършване на експертиза и предаване на книжата и материалите на
отдел „Държавен архив”, съгласно чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 338
от изборните книжа. Всъщност нататък проектът на решение е в
стандартния текст, както в други подобни случаи.
Налице са всички необходими изисквания на наше Решение
№ 2662-МИ/НР от 2015 г. и Решение № 1392 от 2015 г., поради което
ви предлагам да разрешим отваряне на запечатаното помещение,
което посочих, във връзка с извършване на експертиза и предаване
на книжата и материалите на отдел „Държавен архив”, Русе.
Достъпът до помещението, в което се съхраняват, да се осъществи по
реда на т. 30 от Решение № 2662. За извършените действия да се
съставят съответните протоколи. Копие от заповедта на кмета за
определяне на длъжностните лица от общината и от съставения
протокол да се изпратят на ЦИК. Решението подлежи на обжалване
пред ВАС чрез ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Нейкова. Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Ивайло
Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
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Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Това е Решение № 4119-ПВР.
Госпожа Цанева е заета с Обществения съвет, някой ще
докладва ли от нейно име? Не.
Преминаваме към госпожа Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В моята папка има проект за решение
относно искане за отваряне на запечатано помещение на територията
на район „Сердика”, Столична община. Искането за отваряне е на
две запечатани помещения, в които се съхраняват изборните книжа
от изборите за президент и вицепрезидент и от изборите за общински
съветници и кметове, произведени през 2015 г., с точния адрес на
тези помещения, посочен в самото искане. Целта на отварянето е
предаване за архивиране, за да могат да си отворят място за
следващите избори, поради което ви предлагам да им разрешим
отваряне на помещението по реда на Решение № 2662.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Това е Решение № 4120-ПВР/МИ.
И продължаваме със следващия докладчик по тази точка
госпожа Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги,
извинявам се, че не бях в залата, но тъй като знаете, че има заседание
на Обществения съвет, имах среща с тях. Затова ви предлагам в
момента проект на решение, който се намира в моята папка, с искане
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за отваряне на запечатано помещение в община Стралджа, област
Ямбол, помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведени избори за президент и вицепрезидент от
2011 г., национален референдум от 25.10.2015 г. и избори за
общински съветници и кметове от 2015 г. Писмото е на кмета на
община Стралджа Атанас Киров, с вх. № ПВР-14-6 от 23.01.2017 г.
Искането за отваряне е, за да могат да бъдат предадени изборните
книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент от
2011 г. на отдел „Държавен архив”, Ямбол. Тъй като, както виждате,
в това помещение няма книжа и материали от проведения
референдум 2016 г., затова моето предложение е да разрешим
отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват тези
изборни книжа и материали, от референдум 2011 г. да бъдат
извадени и предадени на „Държавен архив”, Ямбол, след което да
бъдат извършени действията съгласно изискванията на наше
Решение № 2662, съответно да ни бъдат изпратени копие от
заповедта на кмета и протокола след приключване на тези действия.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Това е Решение № 4121-ПВР/МИ.
Преминаваме към точка пета от дневния ред:
Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК..
Първи докладчик е госпожа Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-2 от
20.01.2017 г. ви докладвам искане за изплащане на възнаграждение
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за проведено дежурство от страна на членовете на ОИК Велико
Търново. Провели са дежурство на 13 януари 2017 г. от председател,
секретар и 3 члена и то е във връзка с направено искане от орган на
разследването и досъдебното производство за предоставяне на
заверени преписи от избирателни списъци и други изборни книжа. В
тази връзка те са присъствали при отваряне на помещението,
снимали са избирателните списъци и са изготвили писмо, което са
изпратили до органа по разследването, поради което ви предлагам да
се изплати възнаграждението, което попада в т. 12 от наше Решение
№ 2901-МИ от 05.11.2015 г. Към преписката е приложена счетоводна
справка и контролен лист за предварителен контрол с мнение да бъде
поето задължението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте
доклада на госпожа Бойкинова.
Режим на гласуване за изплащане на тези възнаграждения.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Втори

докладчик

по

тази

точка

е

господин

Ивков,

заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам писмо с вх. № МИ-27-1 от
20.01.2017 г. Пристигнали са две искания с две справки от ОИК
Съединение за изплащане на две дежурства в два последователни
дни, дадени съответно от 7 членове на комисията и 4 членове на
комисията, сред които и в двата случая фигурира заместникпредседател. Касае се за едно заседание по дело на Административен
съд Пловдив, в което в справката те ни казват, че тези 7 души, а

30
именно председател, заместник-председател, секретар и 4 члена
предишния ден са се събрали по повод на документи, копия,
изпратени по сигнал на еди-кой си и образувано дело еди-какво.
Второто дежурство за 4-имата е за участие в заседанието. Направих
справка в сайта на Пловдивския административен съд, намерих
решението по делото, но за съжаление те не публикуват протоколите
от заседанията, за да видя поне във втория ден дали са участвали
четиримата и в какво качество, като свидетели. Едната е разпитана
като свидетел. Делото е по повод на това, че са прекратили
пълномощията на кмета на Съединение.
Съгласно нашето решение не е оправдано да се изплатят
средства.

Има

два

варианта:

да

откажем

изплащането

на

възнаграждение за повече от двама човека на първото дежурство или
да направя допълнителен разговор, който не съм направил и в
четвъртък да ви го докладвам пак по преценка на комисията.
Седемте човека са в деня преди делото, за тях не се твърди участие,
така че при всички случаи бройката е твърде голяма. Пише, че е по
повод подготовка на документи. Делото е заради това, че той не е
декларирал, че има фирма като едноличен търговец. Аз не виждам
каква документация има да се подготвя по това дело толкова много.
Ясно е установено, че той си е подал молба за заличаването му като
търговец, но това обстоятелство докато бъде удовлетворено е минал
едномесечния срок и според комисията го е поставила в
несъвместимост. Всичко по делото е, че му отменят решението, но
това няма голямо значение. Аз ще проведа разговор може би с
председателя. Другият вариант е да гласуваме възнаграждението сега
за двама човека, което е нормално да подготвят тази документация и
на другите, които са участвали в заседанието, да им удовлетворим
молбата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Как ще определим на кои двама да изплатим
възнаграждение?
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние не пишем на кои, те си знаят кои са.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колега Ивков, аз смятам, че би трябвало
задължително да се проведе разговор, въпреки че не знам до какво
ще доведе този разговор. Централната избирателна комисия няма как
да определи на кои двама души от тези седем ще бъде изплатено
възнаграждение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако ще проведена разговор, само бих
искал да знам кои обстоятелства трябва да изясним точно в този
разговор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С оглед разискванията извън камера аз не
изключвам варианта да платим на всички. Има юристи в комисията –
и председателят и заместник-председателят са юристи, това е
залегнало и в обстоятелствената част на решението на съда, но не
това е проблемът. Припомням ви, че там имаше и оплакване. Ако си
спомняте, единият член на комисията беше казал, че е посъветвал от
тях да не присъства на заседанието, оттам съдът обсъжда това
обстоятелство в решението си като казва, че ако би присъствала,
кворумът би дал друг резултат. Така че може би в този специфичен
случай да е имало основание по-широк състав от комисията да се
събере на нещо като работно заседание, за да оформят позицията си,
а не да се разчита само на един процесуален представител. Касае се
за дежурства. Удостоверено е с подписи на председател и секретар.
Така че съм склонен по-скоро да изплатим възнаграждението в този
специфичен случай, защото аз не знам, ако ще водя разговор, какво
друго ще ни кажат.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други
коментари? Не виждам.
Колеги,

подлагам

на

гласуване

изплащане

на

възнаграждението.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 4 (Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Росица Матева и Таня Цанева).
Предложението се приема.
Колеги, връщаме два доклада към предходни точки. Първия е
по точка трета – Предложение до президента за насрочване на
частичен избор.
Госпожа Мусорлиева има думата.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, помните, че
отложихме също за получаване на справка от ГД „ГРАО” нашето
предложение за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Люляково, Кърджалийско. Сега ви предлагам да одобрим решение
относно предложение до президента на републиката за насрочване на
частичен избор за кмет на кметство Люляково, община Кърджали,
област Кърджали. Общинската избирателна комисия Кърджали с
писмо с вх. № МИ-15-16 от 13.01.2017 г. е уведомила Централната
избирателна комисия, че със свое Решение № 366 от 10.01.2017 г. на
основание чл. 42, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са
прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство
Люляково, община Кърджали Мюмюн Дурмуш Али. Помните, че ви
докладвах, че той е станал заместник-кмет на Кърджали. Към
уведомлението са приложени всички необходими документи.
След като вече ги докладвах в предходно заседание ви моля
да решим да предложим на президента на Република България да
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насрочи частичен избор за кмет на кметство Люляково, община
Кърджали, област Кърджали, да гласуваме и съответното писмо до
президента на републиката господин Румен Радев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване на предложения проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Това е Решение № 4122-МИ.
И, колеги, гласуваме писмото до президента. Режим на
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, и доклад за сведение по точка четири – Искания за
отваряне на запечатани помещения.
Господин Баханов има думата.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаема

госпожо

председател,

уважаеми колеги, докладвам ви две писма с приложени документи,
едното от община Благоевград, другото от община Разлог. От
община Благоевград е с вх. № ПВР-06-14-от 24.01.2017 г., подписано
от кмета и подпечатано с печата на община Благоевград. Във връзка
с наше Решение № 3796 ни изпращат заверени копия от документи, а
именно от заповед на кмета на община Благоевград за определянето
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на

длъжностни

лица

в

качеството

им

на

упълномощени

представители от общинската администрация, приемо-предавателна
разписка

между

ТЗ”ГРАО”,

Благоевград,

и

общинската

администрация и протокола за отваряне и затваряне на помещение за
съхранение на изборни книжа и материали от изборите и
референдума, проведени на 06.11.2016 г., за поставяне на 143 броя
плика с избирателни списъци от националния референдум. Както ви
казах, приложени са изброените в писмото документи, които са
заверени с „Вярно с оригинала” – приемо-предавателната разписка,
заповедта и протокола от 13.01.2017 г., с които да бъдат прибрани
списъците, които са предадени от ГД „ГРАО”.
Следващото е ПВР-06-12 от 24.01.2017 г. от кмета на община
Разлог, подписано и подпечатано с печата на общината писмо.
Отново в изпълнение на т. 30 от наше Решение № 3796 изпращат
протокола за отваряне на помещението, определено за съхранение на
изборните книжа и материали от националния референдум от 2013 г.,
от изборите за Европейския парламент през 2014 г., от изборите за
народни представители през 2014 г., от изборите за президент и
вицепрезидент през 2016 г. и втори тур на същите избори, както и
заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица, които да
присъстват при разпечатване на помещението. Има и заверен
протокол пак за прибиране на списъците, които са били изискани от
ГД „ГРАО”. Това е също за сведение, уважаеми колеги.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на господин
Баханов за детайлните доклади.
Сега преминаваме към точка шеста от дневния ред:
Доклади по дела.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-10-1 от 20.01.2017 г. То е от адвокат Анжела Асенова, която ни
прилага съдебно удостоверение по административно дело №
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611/2016 и във връзка с това съдебно удостоверение моли да се
снабди с информацията. Съдебното удостоверение всъщност се
издава, за да послужи пред Централната избирателна комисия
относно следните обстоятелства: последните избори за Народни
представители за сега действащото 43-то Народно събрание ПП
„Български социалдемократи” участвала ли е в коалиция БСП – Лява
България и вторият въпрос е има ли избран народен представител от
ПП „Партия български социалдемократи” като член на коалиция
БСП – Лява България.
Във връзка с това съм изготвила отговор, в който казвам, че
партия „Български социалдемократи” е включена в състава на
коалиция БСП – Лява България, която е регистрирана с Решение №
746-НС. От самото решение е видно кои партии са включени в
коалиция БСП – Лява България. А във връзка с втория поставен
въпрос отговорът, който ви предлагам, е, че съгласно чл. 253, ал. 2 от
Изборния

кодекс

коалициите

участват

в

изборите

с

обща

кандидатска листа, което означава, че листата е една и тя е само на
коалицията, т.е. на БСП –Лява България и Централната избирателна
комисия не разполага с информация на какъв принцип е съставена
кандидатската

листа

на

коалицията.

Това

са

вътрешно

организационни въпроси и са от компетентността на самата
коалиция, като условията и реда за регистрацията на кандидатските
листи са уредени с Решение № 697, а с Решение № 1317 са обявени
избраните народни представители в 43-то Народно събрание по
изборни райони или кандидатските листи по партии и коалиции.
Поради това Централната избирателна комисия не разполага с
информация дали има избран народен представител в 43-то Народно
събрание от партия „Партия български социалдемократи” като
съставна партия от коалиция БСП – Лява България.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

коментари по така изготвения отговор? Не виждам.

Колеги,
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Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 1 (Ивайло
Ивков).
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ доклад на госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви също и писмо
от Софийския районен съд с вх. № НР-081 от 19.01.2017 г., съгласно
което съдът изисква от Централната избирателна комисия да
представи заверено копие от Решение № 3452-НР от 08.09.2016 г. на
ЦИК по дело на АХД 22 608/2016. Предлагам ви да изпратим
заверено копие от исканото решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви също така и молба с
вх. № НР-08-2 от 20.01.2017 г. от Инициативен комитет,
представляван от Станислав Тодоров Трифонов, относно искане за
предоставяне на информация. Докладвам ви отговора за последващо
одобрение, тъй като срокът, който ни беше дал Върховният
административен съд беше двудневен, а молбата я получихме в
петък, 20.01.2017 г. Отговорът е качен във вътрешната мрежа, с
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който изразяваме становище, но към настоящия момент имаме
изготвено заключение на вещите лица по назначената съдебно
математико-статистическа експертиза. Заключението е също във
вътрешната мрежа и препратка, направена от юристите. Всъщност се
оказва, че искана информация от инициативния комитет е приложена
от самите вещи лица, така че към този момент и искането, и
становището удовлетворяват инициативния комитет, защото са
приложени от вещите лица, тъй като на базата на тази информация те
са изготвили и самата експертиза. Докладвам ви становището за
последващо одобрение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване на становището за последващо одобрение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,

против – 1 (Ивилина

Алексиева).
Одобрен е отговорът.
Колеги, позволете ми кратък отрицателен вот. Гласувах
„против” не поради изразеното становище от страна на Централната
избирателна комисия, гласувах всъщност против себе си в случая,
тъй като не съумях вчера с оглед на кратките срокове да свикам
извънредно заседание на Централната избирателна комисия, както
беше поставен въпросът, когато става дума за становища, те да бъдат
предварително обсъждани в комисията.
МАРИЯ

БОЙКИНОВА:

Също

така

ви

докладвам

за

последващо одобрение и писмо, изпратено по същото дело
12987/2016. То е в изпълнение на определение от 13.12.2016 г.,
когато си спомняте, че съдът ни задължи ние да осигурим
присъствието на 44 чувала, за да може вещите лица да изготвят

38
експертизата с поставените задачи съгласно определението на съда.
Изпращаме заверено копие от нашето писмо на Централната
избирателна комисия, с което указахме да се отворят помещенията,
да се извадят чувалите и съответно под охрана и в присъствието на
длъжностни лица от комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс
да предоставят на Централната избирателна комисия тези чували,
които бяха приети със съответните приемо-предавателни протоколи.
С това писмо всъщност ние изпращаме цялата документация, всички
заповеди и приемо-предавателни протоколи, с които сме осигурили
тези 44 чувала на вещите лица, както и съответно с допълнително
определение, с което предоставихме чувалите за президент и
вицепрезидент. Изпратили сме комплектувана цялата преписка.
РОСИЦА МАТЕВА: Само в допълнение на колегата
Бойкинова, представяме копие и включително от протоколите за
отваряне на помещението, в което тук, в ЦИК, съхраняваме тези
чували, за да удостоверим на съда как ЦИК си съхранява
материалите в запечатано помещение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Доклади

по

писма

до

МВР

и

постановления

прокуратури.
Първи докладчик е господин Пенев, заповядайте.
И упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

на
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ВЛАДИМИР

ПЕНЕВ:

Госпожо

председател,

ако

ми

позволите, ще докладвам преписките в няколко групи. Първата група
писма, които ви докладвам, са постъпили от началника на Първо
районно управление, това са с вх. № ПВР-04-02-2 от 05.01.2017 г. и с
вх. № ПВР-04-02-3 от 05.01.2017 г. С тези писма се изисква от
Централната избирателна комисия предоставяне на информация във
връзка с фигуриране на лице в списъка на избирателите, подкрепящи
регистрацията на Единна народна партия в изборите за президент и
вицепрезидент на Република България от 06.11.2016 г., като се
изисква съответно копие от страницата от списъка, както и искат
информация кое лице е подало документите в Централната
избирателна комисия, също така информация за механизма на
получаване, обработка и проверка на документите, свързани с
регистрацията на политическите партии. Във вътрешната мрежа са
качени всички проекти на писма, които днес ще ви докладвам.
С проекта на писмо отговаряме на всички въпроси,
предоставяме необходимата информация, включително посочвам
Решение № 3445-ПВР от 01.09.2016 г., което е за реда за проверка на
списъците с избиратели и Решение № 3439-ПВР от 01.09.2016 г.,
което урежда реда за регистрация на партии и коалиции, като
изрично казваме, че са публикувани на интернет страницата, за да
може да се запознаят съответните служители.
От Първо районно управление е постъпило още едно писмо с
вх. № ПВР-04-02-100 от 29.12.2016 г. То е обаче по-различно като
предмет на информацията, която се изисква. Касае се за конкретно
лице, като въпросът е дали е гласувало на последните избори за
президент. Ако отговорът е да, къде е гласувало, да се представят
всички документи за това, включително декларация. И ако има данни
за трета регистрация в друга държава, да се приложи справка за
адреса.
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В тази връзка предлагам да отговорим, че единственият начин
да се установи къде е гласувало едно лице е по подписа му в
избирателния списък. Обяснявам, за да може все пак да се извърши
проверката, че списъците се съставят по постоянен или по настоящ
адрес, съответно къде се съхраняват избирателните списъци и че не
разполагаме с данни за адресната регистрация.
Продължавам с две писма, които са постъпили от Пето
районно управление при СДВР. Отново се изисква аналогична
информация. Зададен е въпрос дали изобщо има подписка за
регистрация на инициативен комитет за издигане на Пламен
Орешарски за президент и Даниел Стоянов за вицепрезидент,
информация за така наречените установъчни данни за съответно
лице, което е представило документите в Централната избирателна
комисия, както и дали преписката е представена на хартиен или на
електронен носител, съответно данните за конкретно лице, което
явно е включено в списъка за подкрепа. С отговора предоставяме
цялата изискана информация. Касае се за две писма, едното е с вх. №
ПВР-04—2-1 от 04.01.2017 г., другото е с вх. № ПВР-04-02-98 от
27.12.2016 г. И двете касаят регистрацията на този инициативен
комитет, но за различни лица, които са се открили в подписката за
регистрацията на съответната кандидатска листа.
И, колеги, постъпили са няколко писма от Окръжна
прокуратура Ловеч, Окръжен следствен отдел, откъдето във връзка с
извършвани

проверки

и

във

връзка

с

вече

осъществена

кореспонденция между ЦИК и Окръжната прокуратура се изисква
информация откъде сме разполагали с данни за конкретни лица, за да
посочим, че същите не са имали избирателно право. Касае се за
изборите за Европарламент.
Съответно съм изготвил отговор като съм се позовал на
данните, които сме получили от ГД „ГРАО” във връзка с
извършената от него проверка за нарушение на гласуването. Само по
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отношение на едно от лицата, за които се изисква такава
информация, е зададен и въпрос не сме ли разполагали с данни за
адреса на това лице, когато сме го назначавали за член на секционна
избирателна комисия. В тази връзка отговорът е, че не съществува
изискване такава информация да се предоставя при назначаването на
членовете на СИК извън страната и съответно Централната
избирателна комисия не е разполагала с тази информация. Касае е се
за преписки с вх. № ЕП-09-1 от 13.01.2017 г., ЕП-09-2 от 13.01.2017
г. и ЕП-09-3 от 13.01.2017 г.
Колеги, приключих с доклада. Ако имате коментари във
връзка с различните проекти на писма, нека ги чуем.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, щом
няма коментари, моля ви да гласуваме писмата, докладвани от
колегата Пенев ан блок.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложенията се приемат.
Заповядайте, колега Ивков, Вие сте по дневен ред.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Има качени в днешно заседание две
постановления с вх. № МИ-09-2 от 04.01.2017 г. и МИ-09-1 от
04.01.2017 г. И двете са постановления за отказ да се образува
наказателно производство, едното е на Районна прокуратура
Несебър. Тя е постановила, че отказва, защото нямало по чл. 168, ал.
2, а ЦИК поне когато сезира, никога не говори за чл. 168, ал. 2, а за
чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс във връзка с изискванията на
Изборния кодекс. Така че за мен има грешка, но не се цитира, че са
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сезирани от ЦИК. По чл. 168, ал. 2 действително няма такова
престъпление, т.е. и трите лица не са гласували по два пъти. Друг е
въпросът дали са имали право да гласуват. Пише, че от ЦИК се сочат
данни за извършено престъпление по чл. 168, ал. 2. Не сме се
разбрали с прокурора.
Другото е на Районна прокуратура Плевен, с което се
установява, че лицето Тодорова е гласувала. Органът на разследване
е провел разпити, разпитаната е заявила, че е гласувала на друго
място, била е в списъка за референдума, а не е била в списъка за
местните избори. Прекратено е заради липса на субективния
елемент, а именно вина. И двете са за сведение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, ако няма
питания, остават за сведение.
След това по дневен ред е господин Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, първо ще ви
докладвам постановление с вх. № МИ-09-4 от 23.01.2017 г. Същото е
и за прекратяване на досъдебно производство от Главна прокуратура
Плевен и което има 7-дневен срок за обжалване евентуално. Затова
го докладвам накратко. Както каза и колегата Ивков, е започнало с
престъпление по чл. 168, ал. 2 от НК, но по всички данни и това,
което личи от постановлението, е по чл. 168, ал. 1. Става въпрос за
две лица, които са били дописани в избирателния списък, където не
са фигурирали, в списъците за гласуване за общински кмет и за
общински съветници, а са фигурирали в списъка за референдума.
Както е записано от постановлението за прекратяване, което е
проведено

обективно

и

законосъобразно

разследване,

се

е

установило по безспорен начин, че тези лица са дописани в изборите
за кмет и общински съветници на 25.10. и 1.11.2015 г. въз основа на
издадено от община Плевен удостоверение, заявление за изключване
от списъка на заличените лица и декларация по чл. 40, ал. 1, което е
мотивирало и заместник-районния прокурор на Плевен да прекрати
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досъдебното производство. Така че предлагам да остане за сведение.
Ако е такава изложената фактическа обстановка, същото е правилно
и законосъобразно.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Не

виждам

други

становища. Продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, ще ви моля да
погледнете в моята папка на днешно заседание е качено съгласно
резолюция на председателя от ОИК Бяла Слатина едно писмо. Моля
да го изчетете. Става въпрос за кмета на село Галиче, който е с мярка
за неотклонение задържане под стража и от Специализираната
прокуратура е изпратено писмо до общинската избирателна комисия
Галиче относно предприемане на някакви действия, тъй като кметът
дълго време не изпълнява длъжността си. Това е с вх. № МИ-09-5 (1)
от 24.01.2017 г. А има, което ви докладвам, МИ-09-5 от 23.01.2017 г.
и което е от Районна прокуратура Бяла Слатина до кмета на община
Бяла Слатина, до общинската избирателна комисия и копие до
Централната избирателна комисия. Искат да им се отговори във
връзка с осъществения надзор за законност от прокуратурата на три
въпроса, а именно: към настоящия момент кой изпълнява функциите
на кмет на Галиче, Бяла Слатина, на какво правно основание
изпълнява тези функции и какво е правното положение на настоящия
кмет на населеното място – отпуск, болничен и до кога? Какъв е
статутът на настоящия кмет на населеното място с оглед
приложението на чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА? И третият въпрос е
сезирана ли е ОИК Бяла Слатина за неоснователно отсъствие от
работа на кмета на кметство Галиче. В случай, че има сезиране,
какви действия е предприела ОИК Бяла Слатина.
Явно колегите от общинската избирателна комисия Бяла
Слатина, само с една уговорка, че не съм се свързал с тях, тъй като
не отговарям за този район, но въпреки всичко, тъй като писмото е с
днешна дата, предлагам всички колеги да го прочетат и евентуално
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да излезем със становище на следващото заседание. Аз нямам
становище, тъй като писмото днес ми е разпределено. Само ви
казвам с две думи, че е бил в отпуск няколко месеца, първо платен,
после два месеца неплатен отпуск, а отделно от това е с мярка за
неотклонение задържане под стража. И колегите от общинската
избирателна комисия ни молят да им дадем методически указания
относно изложения казус, тъй като реално кметството вече 9 месеца
е без кмет, но пък реалното е, че е ползвал отпуск както всички
останали служители или всички останали длъжностни лица. Няма и
временно изпълняващ длъжността кмет, тъй като се назначава такъв
само в определени случаи, в които според колегите не попада и са в
невъзможност да вземат решение за предсрочно прекратяване на
пълномощията на кмета, тъй като същия ползва отпуск. Тоест, не са
изправени пред хипотезата на обективна невъзможност да изпълнява
функциите си повече от 6 месеца, както е предвидено в ЗМСМА.
Сега е за сведение и запознаване, а на следващото заседание ще
предложа становище.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Баханов. Колеги, моля да се запознаете с преписката, която е
публикувана във вътрешната мрежа.
Колеги, продължаваме с точка осма от дневния ред:
Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР10-175 от 20.01.2017 г. писмо от кмета на община Каварна за
сведение, като приложено са ни изпратили протокол за отваряне на
архива на общинската избирателна комисия Варна, също заповед с
определените лица за комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Следващ
докладчик е госпожа Матева. Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, надявам се, че сте
видели във вътрешната мрежа в папката с мои материали тази молба
на колегата Връбчев, който беше член на районната избирателна
комисия Враца. И тъй като му е необходимо копие от дипломата му,
за да постъпи на работа в община Мездра, ни моли да го снабдим с
такава, тъй като я е загубил и моли сканираното копие да му бъде
изпратено. Разбира се, в нашата преписка се съдържа копие от
дипломата му, така че, ако не възразявате, да му бъде изпратено
сканирано копие по мейл, от който той ни е помагал.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община Бяла,
Русенско, сме получили броя на избирателите – ЧМИ-0-66 от
24.01.2017 г., за да може да публикуваме тази информация на нашата
страница по секции в местата, където ще има частични избори.
Докладвам ви го за сведение.
По същия начин и от община Кубрат сме получили такава
информация, също по секции – ЧМИ-06-3 от 19.01.2017 г. Също за
сведение. Знаете, че едновременно качваме тази информация.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-59 от
19.01.2017 г. от „Информационно обслужване” с приложени два
екземпляра на приемо-предавателен протокол за изпълнени дейности
във връзка с нашето протоколно решение относно деловодната
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система на Централната избирателна комисия. Представен ни е
приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа
по

подобряването

на

деловодната

система.

Предлагам

да

упълномощим председателя и секретаря да подпишат приемопредавателния протокол за извършената работа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1
(Росица Матева).
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-13 от
23.01.2017 г. е информация, представена въз основа на направено
проучване от госпожа Манолова във връзка с нашето решение за
сключване на договори със стенографите извън списъка на
постоянно ангажираните да подпомагат дейността на Централната
избирателна комисия. Виждам, че са посочени само 3 имена. Те бяха
повече, най-вероятно другите са отпаднали – Красимира Николова,
Юлия Димитрова и Силвия Михайлова. За тях е събрана
информация, включително относно готовността им да сключим с тях
трудов договор. Това беше един от въпросите, по който трябваше да
се направи уточнението. Справката съдържа и данни относно
средната стойност по договорите на стенографите за 2016 г.. Казвам
го за сведение.
Този въпрос във връзка със стенографите най-вероятно
отново трябва да се постави на обсъждане и на работно заседание,
доколкото аз също имах възможност да проуча и практиката въз
основа на публичната информация, която се намира на страницата на
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Агенцията по обществени поръчки. Има проведени процедури, които
са завършили и с успех, защото виждам, че има сключени договори в
периода 2014 г. с изплатени размери на възнаграждения. В голяма
част от случаите по информацията, до която имах достъп, се оказва,
че стенографското обслужване се възлага като част от възлагането на
организация на конференции и други форуми, включително в
случаите, когато става дума за управление на оперативни програми с
европейски средства. В този смисъл считам, че следва да помислим
дори дали не трябва да е част от общата процедура, за която се
съгласихме в общи линии, че следва да се подготви, възлагане на
организацията, тя да включва както преводачески услуги, така и
стенографски услуги.. Дори за да може да придобие информация и
представа Централната избирателна комисия за наличието на такива
експерти, които могат да поемат изпълнение на задължения въз
основа на такава процедура, за да можем да направим и сравнение за
изплатените възнаграждения с оглед на възнагражденията, които
плащаме по граждански договори. Но така или иначе ние сме длъжни
в момента да обезпечим нашата дейност с оглед предстоящата
подготовка за предсрочните парламентарни избори. Моля да се
запознаете с информацията, изготвена от госпожа Манолова. Мисля,
че има допълнително сканирани документи към тази справка.
Колеги, докладвам ви ЦИК-09-12 от 23.01.2017 г. Това е
докладна записка от госпожа Манолова. Тя е относно становище по
писмо, така го е озаглавила. Всъщност ние становище по писмото с
вх. №, посочен в тази докладна записка, ние сме изразили, оформено
е с наше протоколно решение по повод на писмо, наименувано жалба
до Комисията по жалбите в Народното събрание и препратено до
нас, прието като сигнал до Централната избирателна комисия
относно грешки в паното, което използваме по време на нашите
брифинги. С оглед на поетия ангажимент допълнително да се
направи проучване, включително на практиката в Народното
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събрание, такова проучване е направено. В докладната записка с този
номер, който трябва да е публикуван във вътрешната мрежа, се
посочват моментите, на които трябва да обърнем внимание при
изработването на новото пано. Освен това от снимков материал се
вижда, че Централната избирателна комисия е имала в годините
пано, което отговаря на нормативните изисквания. Препоръчано е от
съответните звена в Народното събрание да се свържем с фирма,
която изработва такива пана, които включват държавни символи с
оглед на опита, който има тази фирма изпълнител по договори.
Госпожа Манолова не ни е предоставила данни за тази фирма,
но като вземем решението администрацията ще изготви първо
изискванията, ще поискаме и оферти съответно от фирми, които
имат опит в тази насока, за да може да се изработи пано, което
отговаря на изискванията на закона.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
изтичащия договор на 31 януари с фирма, осигуряваща транспортни
услуги на Централната избирателна комисия е направено проучване,
администрацията ни е представила и справка за изразените
становища от страна на членовете на Централната избирателна
комисия. Предложението, което се оформя, е да продължи договора,
дали да се анексира или да се сключи договор за 4 месеца. Заедно с
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фирмата, страна по договора, до 31 януари има и друго предложение
от колеги. Аз също бих се присъединила към това предложение,
защото е за срок от 4 месеца и би било добре да проучим опита за
работа с две фирми. Да сключим договор с 4 месеца. От една страна,
за 3-месечието ще имаме информация колко средства, какъв е
разходът за сметка на Централната избирателна комисия, за да
можем да преценим така ли ще продължим през годината или ще се
наложи да се подготви и проведе процедура по Закона за
обществените поръчки. Предлагам да одобрим предложението така,
както е направено, за 4 месеца да се сключи договор със същата
фирма, с която имаме договор до 31 януари и така, както е
предложено в докладната записка, и с втората фирма, за да можем да
обезпечим наистина във всички случаи да можем да осъществяваме
качествено тази услуга на Централната избирателна комисия за
членовете и за администрацията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – 2 (Александър Андреев, Росица Матева).
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, напомням, че в
папка „Покани” са публикувани поканите, които сме получили за
семинари.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, преди малко във връзка с
доклада за паното, ако искате, може да видите предложението, което
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е направено от администрацията в одобрената концепция за
провеждането на местни избори и тя се намира в папка „Местни
избори” – „Разяснителна кампания”. Там предложението е било за
изработка и на твърдо пано, тъй като това, което ползваме в момента,
се нагъва и при ползването на различни места не изглежда добре на
телевизия или на снимки. Освен за пано предложението е да се
изработят и табели. Просто да възложим на администрацията да
проучи стойността на изработката на пано от винил и на банки, за да
ни докладва каква е цената и какво предлагат да одобрим като
изработка.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги,
писмо с вх. № ПВР-00-1 от 19.01.2017 г. сме получили от Сметната
палата, с което искат да предоставим информация за средствата за
медийни пакети на изборите за президент и вицепрезидент. От
счетоводството

е

изготвена

такава

справка

и

съответно

придружително писмо, като независимо от това, че от нас не се
изисква, ние предлагаме, както сме правили и други години, тази
справка да бъде изпратена и по електронен път.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте
предложението. Коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-134 от 23.01.2017 г.
сме получили вече поканите за Седмата международна конференция
за Грузия, които са поименни към колеги. Това е за сведение.
С вх. № ЦИК-00-62 от 20.01.2017 г. ви докладвам отчет от
Обществения съвет. Докладът е разпределен на мен и на господин
Томов. Това е кратък отчет за дейността на Обществения съвет през
2016 г. Маркирани са основните дейности за 2016 г., както и
взаимодействието с ЦИК, като казват, че през 2017 г. Общественият
съвет ще се стреми към по-директно сътрудничество с по-често
присъствие на заседанията за по-пряк обмен на опит и становища.
Съответно ще дадат своите насоки за 2017 г. в по-късен етап. За
сведение.
И ви докладвам с вх. № ПВР-20-2 от 23.01.2017 г. писмо от
Веселин Николов от в-к „Дневник”, с което писмо господин Николов
ни моли да получи информация за изплатените от Централната
избирателна

комисия

средства

по

медийни

пакети

по

информационната кампания за националния референдум и изборите
за президент. „Интересува ме общата сума и брой одобрени
плащания. Ако е възможно, бих искал да разбера и кои медии са
получили средства и за коя от двете кампании. Би било добре
информацията да включва и договори с кои партии и/или
инициативни комитети са имали договори съответните медии.
Напомням,

че

информацията

е

разпределение на държавни средства.”

публична,

тъй

като

касае
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Моето предложение като докладчик е, че ние можем да дадем
такава информация, тъй като тази информация всъщност не е
обобщена, нея я има в нашите заседания, които могат да видят в
архив он лайн, както и в нашите протоколи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Цанева, за доклада. Колеги, в оперативен порядък се извършва
обсъждане.
Моля, режим на гласуване на предложението, постъпило от
докладчика.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева),
против – 3 (Ивилина Алексиева, Румен Цачев и Севинч Солакова), .
Предложението се приема.
Колеги, кратък отрицателен вот. Въпреки формулировката аз
приемам, че това е искане за достъп до обществена информация и
според мен трябваше да направим комисия, която да се произнесе, да
види коя информация от исканата е публична, коя представлява
обществена информация по смисъла на Закона за достъп до
обществена информация, коя информация ние не можем да
предоставим. Считам, че трябваше да постъпим по този начин.
Продължаваме със следващ докладчик госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ПВР-06-13 от
24.01.2017 г. сме получили писмо от кмета на община Бяла, област
Русе, с което ни изпраща Заповед № РД-11-27 от 13.01.2017 г. и
протокол от същата дата за отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват книжата от произведените изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и националния референдум през
2016 г. Отварянето е било по повод прибирането на пликовете с
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избирателни списъци в помещението след извършване на проверката
от ГД „ГРАО”. Докладвам ви го за сведение.
С вх. № МИ-15-31 от 20.01.2017 г. в папка с моите инициали е
това искане от общинската избирателна комисия Ветово. Искането е
за изплащане на допълнителни средства за дневни и пътни разноски.
Колеги, сега ви го докладвам за сведение. На заседанието в
четвъртък да вземем решение как ще се произнесем по това искане,
тъй като в кметство Глоджево, което е в тази община, ще има
частични избори. Накратко да ви запозная. Част от състава на
общинската избирателна комисия във Ветово не е от тази община,
една част живеят в Русе и пътуват ежедневно. И тук са ни
информирали какви разходи имат ежедневно за път. Доколкото
разбрах от колегата Грозева, в предходни години е имало случаи,
когато Централната избирателна комисия е одобрявала изплащането
на такива разходи, така че нека да помислим до следващото
заседание и да вземем решение, което да се отнася не само за тази
общинска избирателна комисия, а по принцип в подобни случаи,
както е предвидено изплащане на такива разходи в случаите за
заседания и дежурства.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И, колеги, последният ми доклад е,
тъй като днес в 17 часа изтича срокът за регистрация на
кандидатските листи в съответната общинска избирателна комисия
за частичните избори на 19 февруари, ви предлагам да възложим на
администрацията да подготви писмо, което да бъде изпратено по
електронната поща до тези общински избирателни комисии
незабавно да ни изпратят списъците с регистрираните кандидати с
цел извършване на проверка дали отговарят на изискванията да
бъдат избирани.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, режим
на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Следващ
докладчик е госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, искам само да ви
докладвам няколко писма във връзка със срещата на изпълнителното
бюро на 12 май. Всъщност поздравени сме няколкократно от
господин Золт Солноки. Уведомени сме, че е разпратена тази
информация за 12 май.
И просто искам да ви докладвам съвсем накратко
информацията от нашите юрисконсулти във връзка с преводачески
услуги. Всъщност ви моля да се запознаете с това,, което е във
вътрешната мрежа, за да не ви докладвам подробно цени и условия
на договора. Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, в тази
връзка с оглед организацията на заседанието на Изпълнителния
съвет, а също така организацията на годишната конференция на
АСЕЕЕО нека да определим лице от администрацията, което ще
осъществява ежедневна връзка.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам госпожа Цветомира
Жекова, ако не възразявате.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възлагаме на нея
тази отговорност.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Разни.
Първи докладчик по тази точка е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам отново на доклад
докладната записка от директора на дирекция „Администрация”
Красимира Манолова с вх. № ЦИК-08-2 от 04.01.2017 г. във връзка с
провеждането на нов конкурс за заемане длъжността финансов
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контрольор. Знаете, че при последния доклад беше отложено
взимането на решение с оглед евентуално прецизиране на текстове в
обявата и на условията във връзка с провеждане на конкурса. Бяха
проведени обсъждания в различни работни групи и комисии, в
крайна сметка са необходими наистина прецизирания в текста на
обявата и въобще в условията и реда за провеждане на конкурса. В
тази връзка на мен ми се струва и ми се струва, че становището на
колегите, с които съм провел тези разговори, е, че е разумно, за да се
осигури последователност и абсолютно комплексен подход при
провеждането на конкурса да изберем комисия, която в крайна
сметка да отрази последните необходими корекции по условията в
обявата и да организира цялостното и последователно провеждане на
конкурса за финансов контрольор.
Така че ви предлагам на днешното заседание да вземем
решение, с което да определим лицата, които са членове на тази
комисия, за да могат в следващото заседание те да предложат
окончателния вариант на обявата и да може да стартира процедурата
по конкурса. Считам, че и досегашната практика на комисията е била
такава да бъде привлечено външно лице специалист, като за целта се
обърнем с писмо към Министерството на финансите, за да могат да
ни окажат съответното съдействие и помощ и посочат лице, което да
бъде включено в състава на комисията. Моето предложение е тази
комисия да се състои общо от 5-има членове, съответно 4-има да са
членове на Централната избирателна комисия. Аз лично имам
предложение за колеги, които са работили и в предишната комисия,
въобще в провеждането на конкурси. Моето предложение е за
колегите Камелия Нейкова, колегата Ерхан Чаушев, колегата Румен
Цачев и госпожа Мусорлиева.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря. Колеги, коментари?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам и колегата Ганчева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах и госпожа
Ганчева. Други? Няма.
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Първо подлагам на гласуване предложението комисията да се
състои от съответния брой лица, които ще изчислим, плюс
представител от администрацията на Министерството на финансите
като член на комисията.
Колеги, режим на гласуване на броя и присъствието на лице
от Министерството на финансите в тази комисия.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1
(Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, нека да гласуваме поименния състав от страна на
Централната избирателна комисия.
Кажете, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам, както досега, вече
създадохме традиция директорът на дирекция „Администрация”
също да бъде член на комисията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да гласуваме
поименния състав от страна на Централната избирателна комисия.
Тъй като не виждам противно мнение, и директора на дирекция
„Администрация”, което увеличава състава на комисията с един.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – 4 (Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова и Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, кратък отрицателен вот. Съгласно нашето щатно
разписание финансовият контрольор не е на подчинение на
директора на дирекция „Администрация”, не виждам причина той да
присъства в състава на създадената комисия.
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Колеги, от името на госпожа Сидерова, иначе нямаше да
взимам отношение, но тя ме помоли, тъй като в момента довършва
поправките върху изборните книжа, които днес приехме, много ви
моля да погледнете във вътрешната мрежа в нейната папка графика
на принципните решения за изборите за народни представители 2017
като ръководители на работни групи, да прецените дали от тези
принципни решения някое решение е пропуснато, с молба до
следващото заседание да бъдат попълнени съответните решения със
съответните отговорници. Необходимо е да имаме подробен график
и по дни, защото предстоят избори и за ориентация на всички нас е
необходимо да имаме един единен.
И за сведение, във вътрешната мрежа е публикуван протокол
от работната среща на Централната избирателна комисия с
представители на „Информационно обслужване” АД. Отново за
сведение, за да си припомним какви въпроси обсъждахме с нашия
партньор.
С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Утре свиквам извънредно заседание от 11 часа, защото имаме
теглене на жребий, а след жребия трябва да вземем съответното
решение.
Свиквам следващото редовно заседание в четвъртък в 10,30 ч.
(Закрито в 17,10 ч.)

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

