ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 467
На 31 януари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно регистрация на кандидатски
листи за НС.
Докладва: Камелия Нейкова
1а. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 4127 на ЦИК.
Докладва: Александър Андреев
1б. Доклад относно заявлението за гласуване извън страната
чрез интернет страницата на ЦИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Проект на решение относно реда за проверка на списъци в
подкрепа на независимите кандидати.
Докладва: Владимир Пенев
3. Проект на решение относно регистрация на застъпници.
Докладва: Румен Цачев
4. Проект на решение относно реда и условията за участие на
наблюдатели в изборите за Народното събрание на 26 март 2017 г.
Докладва: Ивайло Ивков
5. Проект на решение относно условията и реда за участие на
представители на партии, коалиции и инициативни комитети.
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Докладва: Румен Цачев
6. Проекти

на

решения

за

назначаване

на

районни

избирателни комисии.
Докладват: Ивайло Ивков, Румяна Сидерова,
Таня Цанева, Бойчо Атанасов
7. Доклад по разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева
8. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Бойчо Атанасов, Румен Цачев
9. Искания за изплащане на възнаграждения.
Докладва: Ерхан Чаушев
10. Доклад относно обява за провеждане на конкурс за
финансов контрольор.
Докладва: Мария Мусорлиева
11. Доклади по писма до полицейски управления.
Докладват: Ивайло Ивков, Владимир Пенев
12. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Таня Цанева,
Мартин Райков, Емануил Христов,
13. Разни.
Докладват: Камелия Нейкова, Иванка Грозева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румяна Сидерова.
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия,

имаме

необходимия

кворум,

откривам

днешното

заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Проект на решение относно регистрация на кандидатски
листи за народни представители. Докладчик – госпожа Нейкова.
2. Проект на решение относно реда за проверка на списъци в
подкрепа на независимите кандидати. Докладчик – господин Пенев.
3. Проект на решение относно регистрация на застъпници.
Докладчик – господин Цачев.
4. Проект на решение относно реда и условията за участие на
наблюдатели в изборите за Народното събрание на 26 март 2017 г.
докладчик – господин Ивков.
5. Проект на решение относно условията и реда за участие на
представители на партии, коалиции и инициативни комитети.
Докладчик – господин Цачев.
6. Проекти

на

решения

за

назначаване

на

районни

избирателни комисии. Това ще бъде точка в следобедното заседание.
Докладчици са господин Ивков, госпожа Сидерова, госпожа Цанева,
господин Арнаудов.
7. Доклад по разяснителната кампания. Докладчик – госпожа
Матева.
8. Искания

за

отваряне

на

запечатани

Докладчици – господин Арнаудов и господин Цачев.

помещения.
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9. Искания за изплащане на възнаграждения. Докладчик –
господин Чаушев.
10. Доклад относно обява за провеждане на конкурс за
финансов контрольор. Докладчик – госпожа Мусорлиева.
11. Доклади

по

писма

до

полицейски

управления.

Докладчици – господин Ивков и господин Пенев.
12. Доклади по писма с докладчици госпожа Солакова,
госпожа Ганчева, госпожа Бойкинова, госпожа Сидерова и госпожа
Цанева.
13. Разни. Докладчик – госпожа Нейкова.
Имате ли предложения за изменение и допълнение в така
предложения дневен ред? Първа беше госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в т. „Разни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. Втори
беше господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Моля да бъда включен в точката
доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Записах,

господин Райков. Трети беше господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз също желая да ме включите в
доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Господин

Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател,
моля да включите отделна точка – поправка на техническа грешка в
Решение № 4127-НС. В заглавието на Раздел ХI е останало
„президент и вицепрезидент и национален референдум”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

предлагам това да бъде нова точка 1а.
Заповядайте, госпожо Ганчева.

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да бъда включена с
точка доклад относно заявлението за гласуване извън страната чрез
нашата интернет страница, както прецените, но тъй като може би ще
обсъдим вариант и за среща, на която ще се демонстрира, ви
предлагам да е с приоритет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Записах като нова точка 1б.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред. Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред
първо бих искала да ви информирам, че ще закъснеят госпожа
Бойкинова, госпожа Матева, госпожа Иванова и госпожа Сидерова –
и четирите се явяват по дела във Върховния административен съд. А
предполагам, че господин Пенев и господин Цачев са тук и в
момента подготвят преписки.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може ли да знаем какви дела има
днес насрочени, защото доколкото знам, едното е за референдума.
Госпожа Матева и госпожа Бойкинова сме ги гласували, а другото
дело – госпожа Иванова и госпожа Сидерова не е минавало през
зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Да,

не

е

минавало през зала. Второто дело е свързано с машинното гласуване
и вчера така са се разбрали госпожа Бойкинова, госпожа Иванова и
госпожа Сидерова, доколкото на мен ми е известно.

6
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз мисля, че практиката в ЦИК, вие
знаете също, практиката е не да се разбираме. Кое наложи да
гласуваме Бойкинова и Матева, след като няма да ги гласуваме
другите. И може да има и колеги, които също са искали да се явят.
Аз мисля, че тази практика е порочна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Давам думата на госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в началото на заседанието
искам да ви информирам, че по покана на Българската национална
телевизия тази сутрин имах участие в сутрешния блок. Поканата
дойде вчера, след като си бях тръгнала от Централната избирателна
комисия. Въпросите, които бяха поставени, бяха свързани основно с
организацията на изборния процес като цяло, конкретни срокове по
хронограмата. Разбира се, беше засегнат и въпросът с машинното
гласуване, но предвид това, че днес е делото във Върховния
административен съд съм изложила само становищата, които могат
да се видят и в заседанието, което беше на 27 януари и в протокола.
Тоест различните становища, всяко със своите си аргументи, без
никакъв коментар. И бяха задавани въпроси за гласуването извън
страната, за това какво трябва да се направи, за да се организира побързо изборният процес.
Ако другите колеги са имали участие, може да кажат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Нейкова. Позволете ми да ви попитам, тоест вие изразихте
различните становища на ЦИК, а не становището, гласувано с две
трети и обективирано в решение?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, разбира се, решението, което
беше подкрепено с мнозинство от две трети, беше изложено че е
такова. На въпроса в колко секции ще има машинно гласуване съм
казала, че ще има в 500 избирателни секции. Но все пак на въпрос
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защо е взето това решение, отговорът че е подкрепено с мнозинство
от две трети, че становището е било подкрепено със съответните
аргументи, но и другата позиция беше изразена само като факт, без
никакъв коментар според мен. Не съм направила коментар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Нейкова.
Други колеги, които са взимали участие? Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във вчерашния ден имах
участие сутринта в Българското национално радио, в Нова
телевизия, които направиха запис, и в днешния ден в България он ер.
Отделно от това бях запитан от Клуб Z и от в. „Сега”.
Основните въпроси бяха свързани с предстоящите избори,
организацията на работата на Централната избирателна комисия,
основните принципни решения, които ние взехме, и в тази връзка и
това, което ще бъде обсъждано в рамките на близките дни, както и
регистрацията на партии и коалиции, която започва от 2 и
приключва на 8 февруари, като основни срокове, които е хубаво да
бъдат съобщени, и назначаването на районните избирателни
комисии. Разбира се, беше поставен въпросът за нашето решение за
машинното гласуване. В тази връзка аз навсякъде съм посочил, че
при обсъждането има формирани различни позиции, те не бяха две,
а бяха повече, като в рамките на заседанието са изложени „за” и
„против” всички аргументи във всяка една позиция. Така или иначе
Централната избирателна комисия е приела решение, което е за 500
секции в 31 избирателни район. С оглед и мотивите, които бяха
изложени в зала, съм посочил, че то следва да бъде обсъдено в
момента във Върховния административен съд. Така или иначе, ние
считаме, че нашето решение е законосъобразно и ако Върховният
административен съд постанови решение, с което отмени нашето
решение, то ние ще се съобразим с решението на Върховния
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административен съд и ще го изпълним такова каквото е, така както
до момента е практиката на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Клуб Z и „Капитал” вчера. Две
интервюта. В общи линии, така както колегите казаха, казах какво е
било моето гласуване, казах им, че ще има протокол и ще видят
всички мнения. Изрично подчертах, че не съм оторизиран от ЦИК и
не заявявам позиция на ЦИК, но преразказах накратко това, което не
са могли да видят в протокола, тъй като не е качен, и изразих своето
мнение по принцип за машинното гласуване в нашите условия.
Казах, че съм бил на различно мнение, но че разбирам мотивите на
мнозинството от колегите ми, че Централната избирателна комисия
е съставена от хора практици, които са произвели всички избори, че
е имало аргументи и в няколко насоки, че аз разбирам и другите
аргументи и те са доста силно подплатени, макар и да считам, че
законът предвижда във всички секции да има такова гласуване.
Тоест нищо по-различно от това, което в заседание изразих, но
протоколите не бяха излезли.
Също така споменах, че има дело, което е насрочено и в
крайна сметка абсолютно нищо фатално не се е случило, тъй като
това подлежи на контрол от Върховния административен съд и
Централната избирателна комисия ще има възможност да се
съобрази с крайното решение.
В общи линии – това. Има и отговор днес. Това беше в
неделя, там беше говорено от председателя на Правната комисия, от
жалбоподателите. Гарантираха пред мен, че абсолютно никой друг
не им е вдигнал телефона, след като им казах, че не съм говорител и
не желая да правя изявления. Затова обясних според мен коректно
ситуацията такава каквато беше в заседанието.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков. Други колеги? Не виждам.
Колеги, във връзка с публикуването на протокола с оглед на
факта, че нямахме заседание в събота и в неделя, протоколът беше
публикуван вчера, като стенографите са уведомени, че трябва да
продължат да спазват изискването на закона за изготвяне на
протоколите в 24-часов срок след заседанието, за да бъдат веднага
публикувани. Казвам за протокола, че вчера беше публикуван този
протокол.
Колеги, продължаваме с дневния ред, точка първа, проект на
решение относно регистрация на кандидатски листи. Заповядайте,
госпожо Нейкова.
Точка 1. Проект на решение относно регистрация на
кандидатски листи за НС.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение за
регистрация на кандидатските листи за народни представители е в
папка с моите инициали с номер 4157. Решението следва
структурата както в предходни избори. По повод вчерашното
обсъждане дали началото на регистрацията да се изведе в попредните точки е съобразено в това решение. Но аз ви предлагам да
вървим по раздели и ако има някакво предложение, ще отбелязвам.
Раздел І. Общи положения.
Тук е посочено правото да бъдат избирани за народни
представители на всеки български гражданин.
Раздел ІІ. Издигане на кандидати – а именно кой може да
издига кандидати. Това са регистрирани в ЦИК партии и коалиции,
както

и

регистрирани

в

районната

избирателна

комисия

инициативни комитети на избиратели за издигане на независими
кандидати.
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Посочено е, че коалициите участват с обща кандидатска
листа; че партиите, които са включени в състава на коалиция, не
могат самостоятелно да издигат кандидати; и че един инициативен
комитет може да издигне само един независим кандидат за народен
представител.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли в основанията да
включим и чл. 244.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Колеги, по първи и втори раздел?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Раздел трети е относно лицата, които
не могат да бъдат регистрирани като кандидати от партии и
коалиции. Това са гражданите, които заемат определена служба в
посочените институции. Тези граждани могат да участват в изборите
само като независими кандидати.
Раздел ІV. Кандидатски листи. Кандидатите за народни
представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни
комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни
изборни райони.
Колеги, не навсякъде съм използвала израза „многомандатни
изборни райони”, защото като се каже на едно място, е ясно, че
районът е многомандатен.
Кандидатите се вписват в регистъра на кандидатските листи
това е публичният регистър. Регистрират се с номерата, под които са
подредени в съответната листа. Броят на кандидатите в една
кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля
удвоения брой мандати в изборния район. И всеки независим
кандидат образува самостоятелна листа. Независимият кандидат не
може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.
Това е по Раздел IV.
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V. Регистриране на кандидатски листи и действителност.
Възприехме този начин на изписване на раздела при изборите за
общински съветници и за кметове, при президентските избори беше
по същия начин.
Предлага се в заглавието на Раздел V да добавя в края
„действителност на регистрацията”.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В точка 6 предлагам чисто
редакционно думата „посочени” да се замени с „предложени и
регистрирани”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, заглавието на Раздел пети се
предложи да бъде: „Регистриране на кандидатски листи и
действителност на регистрацията”.
От точка 10 до точка 12 са общи положения – че кандидат за
народен представител може да бъде предложен за регистриране само
от една партия или коалиция най-много в два изборни района.
Независим кандидат само от един инициативен комитет и само в
един изборен район. И когато са посочени от повече от една партия,
коалиция

или

инициативен

комитет,

коя

е

действителната

регистрация.
По-нататък, районната избирателна комисия регистрира и
обявява кандидатските листи.
В точка 12 постъпи предложение да бъде: „В случай че
кандидат за народен представител бъде регистриран…” Приемам.
Точка 14. Кандидатите, предложени от партия или коалиция,
се регистрират от районната избирателна комисия след представяне
на предложение от съответната партия или коалиция с имената,
единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за
народни представители.Срокът е не по-късно от 21 февруари, това е
32 дни преди изборния ден.
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По-нататък, в подточките са документите, които се прилагат
към предложението, а именно: заявление – декларация от всеки
кандидат, пълномощно от лицето, което подава документите, ако се
подават или подписват от упълномощени лица.
Точка 15 е регистрацията на независим кандидат. Независим
кандидат се регистрира по предложение на инициативен комитет.
Тук към необходимите документи е и списъкът с имената, ЕГН и
саморъчните подписи на най-малко едно на сто, но не повече от 1000
избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район,
които подкрепят издигането на кандидата.
И по-нататък изискванията за самата подписка – че тя трябва
да се представи в структуриран електронен вид на технически
носител. Посочвам и Решение № 4141 на Централната избирателна
комисия, което е относно формата и начина на структурирания
електронен вид.
Колеги, в подточка „б” на точка 15 - заявление – декларация
от всеки кандидат, съм си сложила въпрос дали да остане всеки
кандидат или заявление-декларация от независимия кандидат. Ако
възприемате да бъде независимия кандидат, ще стане заявлениедекларация от независимия кандидат, че е съгласен да бъде
регистриран. И нататък текстът продължава така както е в проекта.
Колеги, точка 16 е, че районната избирателна комисия
предава незабавно списъка по т. 15 на териториалното звено на ГД
„ГРАО“, което извършва проверка не по-късно от 26 февруари
2017 г. Това са 27 дни преди изборния ден съгласно хронограмата.
За резултата от извършената проверка съставя протокол в два
екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от
проверката се съхраняват до 6 месеца.
Следващата точка е, че районната комисия установява
резултата за списъка по т. 15, буква „а“ въз основа на извършената
проверка и че при поискване на инициативния комитет.
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И точка 18 е, че районната избирателна комисия чрез
интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да
може да прави справка в списъка.
Раздел VІ. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения.
Това е разделът, който изведох в по-начална част на проекта,
защото след това следват текстовете за отказ, за заличаване и т.н.
Срокът за регистрация за РИК е до 21 февруари 2017 г.
Районните

избирателни

комисии

незабавно

след

назначаването си приемат решение, с което определят срока за
подаване на документи за регистрация на кандидати за народни
представители и го обявяват на публично място и на интернет
страниците си.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на
кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 21 февруари
2017 г. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във
входящия регистър на РИК. Последователността на постъпването на
документите определя и поредността на вписване. Поредният номер,
датата и часът на постъпване на документите се вписват и върху
предложението за регистрация. За всяка кандидатска листа
районната

избирателна

комисия

приема

отделно

решение.

Решенията се вписват в регистъра на кандидатите. В случай че
проверката на списъка по т. 16 – това е подписката в подкрепа на
независимия кандидат -

не е приключила към крайния срок за

регистрация, РИК взема решение за регистрация при условията на
неприключила проверка.
Тук „взема

решение

за

регистрация

на

независимия

кандидат”, в единствено число. Ако смятате, че може да остане така,
защото може да бъде повече от един инициативен комитет и повече
от един кандидат. Досега не сме имали проблеми с този текст.
И Районната избирателна комисия издава удостоверение за
регистрация на всеки кандидат за народен представител.
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Раздел VII e отказ за регистрация и заличаване на
регистрация.
Тук е посочено, че районната избирателна комисия извършва
проверка при приемане на документите дали са изпълнени
изискванията за регистрация. Когато се установят непълноти или
несъответствия, незабавно се дават указания в срок до три дни, но не
по-късно от крайния срок. Когато се установят след приемането, как
се извършва уведомяването.
Точка 25. При отказ за регистрация или при обявяване на
недействителност партията или коалицията може не по-късно от 230
дни преди изборния ден – това е 23 февруари, да предложи за
регистриране друг кандидат.
Точка 26. Когато някой от кандидатите в регистрирана
кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, РИК
уведомява незабавно предложилата го партия или коалиция и
заличава регистрацията му. Партията или коалицията може да
предложи друг кандидат не по-късно от 23 февруари 2017 г.
Точка 28. В случаите по т. 25, 26 или 27 новият кандидат по
предложение на партията или коалицията заема освободеното или
последното място в кандидатската листа, като във втория случай
останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
Мисля, че това е текстът на разпоредбата, която има промяна
с измененията от 2016 г. относно преподреждането.
Колеги, ще ви помоля да обърнете внимание на точка 29.
Имали сме случаи, когато кандидат в регистрирана кандидатска
листа на партия или коалиция се откаже след този срок, когато може
да се предлага друг кандидат, че листата не се преподрежда, а
мястото остава незаето и какво се изписва на таблото. Тази точка е
от практиката, която сме имали на местните избори. Затова ви
предлагам да я има в решението. Въпросът е, ако имаме такава
ситуация, дали да го уредим в това решение.
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И следващата точка. Когато РИК установи, че независим
кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели,
регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща
на инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК,
законовият текст е, че тя незабавно го изпраща на РИК, която
незабавно го изпраща

на инициативния комитет. Затова съм си

позволила да ви предложа два варианта – дали Централната
избирателна комисия, изпращайки го на РИК, да го изпрати и на
инициативния комитет. Но ние пък нямаме информация за този
инициативен комитет, освен от публичния регистър на РИК.
Остава така както си е по Изборния кодекс.
Следващият Раздел VІІІ. Действителност на регистрацията.
Централната избирателна комисия констатира и обявява за
недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254,
ал. 1 или 4 от Изборния кодекс. Мисля, че това е текстът на чл. 247,
т. 2 и т. 3 и трябва да го включим и в правните основания. Това е в
правомощията на Централната избирателна комисия.
Колеги,

следващата

точка,

която

е

проверка

на

обстоятелствата по чл. 244 – това е правото да бъдат избирани за
народни представители.
Колеги, предвид обсъжданията по т. 31 ви предлагам текстът
да бъда: „Проверка на обстоятелствата по чл. 244 от Изборния
кодекс се извършва от Министерството на правосъдието и Главна
дирекция „ГРАО” при МРРБ по искане на Централната избирателна
комисия по ред, определен с решение на ЦИК”.
Следващият раздел е „Обжалване”. Той е общ раздел за
решенията на районната избирателна комисия за регистрация, за
обявяване на недействителност на регистрацията на кандидати, за
заличаване и за отказ на регистрацията. Решенията могат да се
обжалват пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването им. „
Раздел Х. Уведомяване на Централната избирателна комисия.
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Районните

избирателни

комисии

уведомяват

ЦИК

за

регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от
24 часа след изтичане на срока за регистрация. Ако прецените, в
скоби да посочваме дата и час? Не.
Следващият

раздел

е

Статут

на

кандидатите.

Неприкосновеност. Тук няма нищо по-различно от други избори.
Раздел ХІІ. Отпуск на регистрираните кандидати.
Кандидат за народен представител, който е държавен или
местен орган или заема служба в администрацията на държавен или
местен орган – това е промененият текст на чл. 160.
Следващата точка е, че отпускът по т. 36 се зачита за трудов
или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на
регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва.
Мисля, че няма други изисквания по отношение на отпуска.
И накрая, че решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна
комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам ви сега да нанеса
поправките в решението по направените от вас предложения, след
което, госпожо председател, да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се.
Тъкмо ще имаме възможност да вземем през този период и няколко
други решения. Благодаря, госпожо Нейкова.
Следващата точка е 1а – поправка на техническа грешка.
Заповядайте, господин Андреев.
Точка 1а. Проект на решение относно поправка на
техническа грешка в Решение № 4127 на ЦИК.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, извинявам се,
но в решението, което приехме за условията и реда за гласуване в
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секциите извън страната, сме допуснали техническа грешка в
наименованието на Раздел XI. В частта на точките, които включва,
то е правилно, но отгоре сме посочили, че става въпрос за изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за националния
референдум, затова ви предлагам проект № 4164, с който да
поправим техническата грешка в решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, коментари? Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, имам предложение,
когато имаме решения за поправка, да изписваме за какво се отнасят
решенията в „Относно”, за да стане ясно. Може да не се преповтори
целият текст, на все пак да има яснота, като се види.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приемам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, режим на гласуване с това допълнение в „Относно”.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4158-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Мисля, че с писмо трябва да
изпратим на Министерството на външните работи, тъй като ги
пращаме за информация, макар и техническата грешка да е малка. За
яснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, режим на гласуване на писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия

18
Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Продължаваме и с точка 1б. Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 1б. Доклад относно заявлението за гласуване извън
страната чрез интернет страницата на ЦИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-00-9 от 31 януари 2017 г., което е от „Информационно
обслужване” във връзка с формата на заявлението за гласуване
извън страната, което ще се подава чрез нашата интернет страница,
като приложено са ни изпратили адрес на демонстрационната
страница с подготвено електронно заявление за гласуване извън
страната. Сочат, че заявлението е съобразено с изборната ни книга,
съответния номер, а именно Приложение № 21 и молят за
насрочване на среща да ни презентират формата.
Моля, госпожо председател, предвид че вие сте запозната
най-добре с дневния ред, да предложите час за срещата. Аз лично
мисля, че може и днес да се проведе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

аз

предлагам днес да продължим до 12,30 ч., след това да дам почивка
и в 13,30 ч. да започнем с тази среща, ако не възразявате. Не
възразявате. Нека да организираме срещата за 13,30 ч. Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам, понеже е свързано, да
гласуваме едно писмо, което сме гласували на всички избори досега,
отново

до

„Информационно

обслужване”,

за

нуждите

на

Централната избирателна комисия (проектът е в папка с моите
инициали) за гласуването извън страната в предстоящите избори да
бъде създадена електронна пощенска кутия в домейна на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Благодаря.
Заповядайте, господин Пенев, по точка втора от дневния
ред – проект на решение относно реда за проверка на списъците в
подкрепа на независими кандидати.
Точка 2. Проект на решение относно реда за проверка на
списъци в подкрепа на независимите кандидати.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, решението е публикувано във
вътрешната мрежа в днешно заседание в моя папка с проектен №
4142. Това решение като структура и правила не се различава
съществено от решението за реда за проверка на списъците с
избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции.
Разликата е в правните основания, разбира се, като тук си
позволявам една корекция в проекта – в основанията ще отпадне
позоваването на точка от решение номер на ЦИК.
Другата специфика в това решение е, че проверката се
извършва от териториалните звена на ГД „ГРАО”, тъй като
регистрацията на инициативните комитети се извършва в районната
избирателна комисия и съответно тя възпроизвежда правилата и
реда, така както са възприети в решението за проверка на списъците
за подкрепа на партии и коалиции, но процедурата се осъществява в
районната избирателна комисия и от териториалното звено на ГД
„ГРАО”.
Съобразен е и крайният срок, който е 26 февруари 2017 г. за
тази проверка.
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Струва ми се, че не е необходимо по-подробно да представям
този проект, освен ако няма въпроси по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Пенев.
Колеги, разгледахме и този проект на решение, разгледахме и
проекта на решение, докладван от госпожа Нейкова.
Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение относно
регистрация на кандидатски листи, представен от госпожа Нейкова.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,

Камелия

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4159-НС по точка първа от
дневния ред.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: При това положение в правните
основания ще посочим т. 16 на Решение № 4159-НС от днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване предложения от господин Пенев
проект. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,

Камелия

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Това е Решение № 4160-НС.
Продължаваме с точка трета от дневния ред – проект на
решение относно регистрация на застъпници. Заповядайте, господин
Цачев.
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Точка 3.

Проект на решение относно регистрация на

застъпници.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, в папката с моите
инициали има два проекта на решения. Единият е относно
регистрация на застъпници, другият е относно условията и реда за
участие на представители на партии, коалиции и инициативни
комитети в изборите за народни представители. Предлагам тези
проекти за запознаване от Комисията и съответно за обсъждане и
бележки, ако има по тях, като на следващо заседание да ги приемем
като решение.
Ще ви обърна внимание само на едно нещо по отношение на
застъпниците. В жълт цвят съм отбелязал датата за регистрация – 25
март, това е денят преди изборния ден. И ви обръщам внимание,
колеги, че в изборните книжа, заявлението и другите, е посочено три
дни преди изборния ден, а в хронограмата пише до деня преди
изборния ден. Този въпрос трябва да го обсъдим и да решим как да
бъде окончателно. И съответно това ще наложи поправка на някои
от документите, които сме приели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Цачев. Колеги, запознайте и ако имате забележки и
предложения, предоставете ги на господин Цачев, за да можем на
един по-късен етап да вземем и тези решения, но в рамките на тази
седмица.
Продължаваме с точка четвърта – проект на решение относно
реда и условията за участие на наблюдатели. Заповядайте, господин
Ивков.
Точка 4. Проект на решение относно реда и условията за
участие на наблюдатели.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Проектът за решение е в моя папка. Аз
мислех да го гледаме, проектът е качен снощи, нямаше много да се
запознаете. Оставям на Комисията да прецени, аз съм готов да го
гледаме сега. Няма големи промени от предишното решение, готов
съм да го гледаме, просто да решим. След като колегата Цачев
постъпи така, редно е и аз така да постъпя.
Аз ви предлагам да го гледаме. Ако има някой несъгласен,
съм готов да го отложим. Но мисля, че решението е изчистено и още
при разглеждането на книжата се разбрахме по повечето спорни
въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков,
моля представете по раздели вашия проект на решение. Колеги,
моля за внимание, ако имате забележки по раздели, да ги
представите.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, това решение не се различава от
предходните решения, които взехме след промените в Изборния
кодекс, където имаше значителни изменения по отношение на тази
глава – института на наблюдателите. Чисто редакционно е правено
решението. Взел съм предвид сроковете, залегнал е тридневният
срок, който е и в книжата. Би трябвало и в хронограмата да е
застъпен така, но аз не проверих. Ако може, междувременно да
направим проверка в хронограмата. Доколкото аз си спомням, там
не трябва да се различава, поне така решихме на работното
заседание.
Освен това съм добавил нещо, което беше изпуснато,
входящия регистър в т. 4.3., който не фигурираше в предходните
решения, който не подлежи на публикуване.
Структурата на решението е същата като в президентските
избори, няма съществени изменения.
В т. 4.1.1. имам бележка, постъпила от колегата Цанева, и аз я
възприемам – за удостоверението за актуално състояние, което
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трябва да бъде издадено не по-рано от датата на указа на президента,
да посочим датата, а именно 24 януари 2017 г.
Иначе разделите са така както бяха и преди. Първият раздел
е: „Определение, Регистрация, Заличаване”.
Извеждаме

определението

за

наблюдатели.

Видовете

наблюдатели съгласно Изборния кодекс, най-общото им делене, а
именно представители на български неправителствени организации,
регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта
на защита на политическите права, чуждестранни представители,
представители

на

Европейския

парламент

и

т.н.,

както

и

чуждестранни физически лица, които са представители на партии,
коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.
Дадени са всички приложения тематично, така както сме ги
гласували, както са публикувани, като започнем от Приложение №
28, а именно заявлението, другото заявление - № 29 за допълване на
състава. Обръщам внимание, че като го писах, направих някои
дребни поправки. В точка 4.2. например имаме „прави промени или
допълнения”. Нашата изборна книга не предвижда промени,
предвижда само допълнения. Но мисля, че има възможност да се
изпише и е възможно да се заменят наблюдатели, така че предлагам
да си остане старият текст. Разликата не е някаква значителна.
В точка 3 да сложим до три дни преди изборния ден и в скоби
да напишем датата? Добре.
Първият раздел следва логически необходимите реквизити,
които са за регистрацията, като съм направил отлика между тези по
Приложение № 28, които са шест, и тези, които са след това за
допълване. Това е нова точка 4.2., в която съм допълнил за яснота, че
ведно с приложенията към него документите по точки от 4.1.3. до
4.1.6. включително, за да не ги повтаряме и да не утежняваме
решението.
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След необходимите документи следва възможността, която
ние приехме на предходните избори, която я няма в закона, но с
оглед нашата практика, че всяко лице, независимо какъв тип
наблюдател, може да поиска да бъде заличена регистрацията му с
писмено заявление, Централната избирателна комисия обаче ще
уведоми и организацията за решението си в такъв случай.
И завършва с това, че дори и след регистрацията, когато
установим след извършване на проверки или бъдем сезирани или се
самосезираме, че някое от лицата не отговаря на изискванията,
Централната избирателна комисия има възможност да заличи
регистрацията му.
Следва регистърът за публикуване, като съм направил
отликата между двата регистъра. В т. 4.3. говорим за друг регистър,
който обаче е вътрешен за ЦИК и просто информативно казваме, че
се води такъв регистър. Тук искам да отбележа, в т. 4.3. аз съм
написал, че води входящ регистър за българските неправителствени
организации, заявили участие с наблюдатели в изборите за народни
представители. Считам, че така е правилно да се напише. От друга
страна, регистърът има друго наименование – „Регистър на заявени
наблюдатели от българските неправителствени организации”. Но
ако се вгледате в съдържанието на регистъра, там няма имената на
наблюдателите, които са заявени, има на организацията. И аз не
мисля, че това е някакво разминаване или грешка, не мисля, че
трябва да се поправи книгата, но в принципното решение не е точен
цитатът на заглавието на този регистър.
По-нататък следва Регистър за публикуване и удостоверения.
В една точка са написани и двата вида удостоверения, също с оглед
да не утежняваме решението. Те са Приложение № 34-НС и
Приложение № 35-НС, съответно за наблюдателите от български
неправителствени организации и за тези по точка 3.2. от решението,
съответно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс.
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Правилата на закона – че общият брой не може да надвишава
секциите – са в точки 12 и 13, съответно в страната и в чужбина.
Правата на наблюдателите е Раздел трети. И Съвместимост,
където може би отново да преговорим. Там ви обръщам внимание на
т. 21 която не разбрах в предварителните обсъждания дали ще
остане или не. Водихме дебат по тази точка. Точка 20 следва чл. 3,
ал. 3 на Изборния кодекс, но точка 21 е продължение на практиката
от предходни избори на Централната избирателна комисия.
Нямам какво повече да ви представя. Виждате решението и
съм готов да нанеса корекции, ако има такива, и да дебатираме
принципни въпроси, ако има смисъл отново да го правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков. Аз само припомням за т. 21. Беше предложено да
има отделно принципно решение относно тези случаи.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Вярно е, че имаше такива
предложения, но по принцип – по принцип казвам – аз считам, че
ние не можем да слагаме по-големи ограничителни режими от
закона. И не е редно. Само казвам. А иначе съм съгласна с т. 21 по
принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги?
ИВАЙЛО ИВКОВ: След дебат извън микрофон решихме,
виждам, че има съгласие, в т. 3.1. с оглед привеждане в унисон с
изборните книга и повече точност и изчерпателност да запишем
„изрично упълномощени представители/членове на регистрираните
български неправителствени организации”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз имам един въпрос тогава. Членовете ще
се заявяват ли за регистрация или могат да осъществяват правата си
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като членове на организациите по силата на това, че са членове на
организациите. Как Централната избирателна комисия ще има
информация и как ще бъдат публикувани в публичния регистър
имената на тези членове на организацията и как ще се съблюдава
изискването спрямо броя на избирателните секции?
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Може

ли,

господин Ивков, да кажа какво мисля по този въпрос? След като
точка 3.1. започва с изрично упълномощени съответно членове или
представители, очевидно че ние ще търсим изрично пълномощно и
очевидно че ние ще ги регистрираме, и очевидно че ние ще ги
публикуваме на нашата страница. Тоест в случая ние не правим
никаква промяна в режима, спазваме стриктно разпоредбите на
Изборния кодекс, но детайлизираме и решението си, така както сме
направили с изборната книга и последователно по един и същи
начин изписваме текстовете.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам все пак в тази
връзка да не говорим за това прословуто решение, което би трябвало
да се напише, защото това е включено в т. 20 – „в друго подобно
качество”. Това друго подобно качество обаче се отнася по
отношение на наблюдателите, а не по отношение на лицата от
органите на управление, които да бъдат обвързани по някакъв друг
начин. Защото наблюдателят е този, който наблюдава процеса по
изборите.
С оглед на това, тъй като стана въпрос, аз правя формалното
предложение точка 21 да отпадне, така както и в изборните книги
това ограничение не съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги? Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Именно другото подобно качество има
значение не само за наблюдатели, но и за застъпници, и за други
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фигури. Аз мисля, че и на тези избори следва да оставим това
ограничение и не приемаме предложението да отпадне. Така че
следва да се подложи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други мнения,
колеги? Има ли други желаещи за изказване?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ще помоля за една редакция в т. 14.8. –
останал е текст, който е неотносим към изборите. И да бъде накрая
„в изборния район”.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Одобряваме ли текста на т. 14.8. във вида:
„Получават срещу подпис копие от протокола за избор с резултатите
от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от
гласуването в изборния район”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знам, че въпросът
беше поставен пред Централната избирателна комисия, но по повод
на конкретното проекторешение предлагам точката, която определя
по-ранен срок за подаване на документите, при липса на такава
възможност с оглед на закона, да се подложи на гласуване. Считам,
че документите следва да бъдат представени в срока, посочен в
закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е точка 4.1.
– заявлението се подава най-късно до три дни преди изборния ден.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е един от спорните въпроси. Можем
да вземем и едното, и другото решение. Единствено искам да
припомня, че той беше дебатиран и ние взехме решение и в книгата
е вписан тридневният срок. Припомням този факт, ще се различават,
освен ако не поправим и книгата, книга с принципно решение. Там
беше вписан, след като беше гласуван и Централната избирателна
комисия реши да остане този срок. Другият ми аргумент е, че не
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възприемам мнението на колегите, не само на госпожа Солакова, а и
други колеги, не възприемам това, че дописваме закона и че нямаме
право, и че е извън законът, доколкото този текст беше подложен на
съдебен контрол и Върховният административен съд със свое
решение, което е окончателно, постанови, че това е изцяло в
компетентността на Централната избирателна комисия и има
организационно-технически характер. Не е противозаконно, а вече
другото е решение и свободната воля на членовете на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, има ли други коментари по проекта на решение? Не виждам.
Вече мога да закрия дискусията.
Колеги, по реда на постъпване ще подложа на гласуване
постъпилите предложения, по които няма консенсус и не са
редакционни.
Първото предложение беше т. 21 от проекта на решение да
отпадне. Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов,

Емануил Христов, Ерхан Чаушев,

Иванка

Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 6 (Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов).
Благодаря. Колеги, не се прие това предложение.
Позволете ми кратък отрицателен вот. От първия момент, в
който ние въведохме това ограничение – вие знаете, че в началото аз
лично считах, че това е изцяло регистрационен режим и не можем да
въвеждаме такива ограничения, но от момента, в който ние го
въведохме за национални избори, съм последователна в гласуването
си и подкрепата на съществуването на този текст, като, разбира се,
считам, че при местни избори това ограничение е прекомерно. Но в
случая предстоят национални избори и считам, че трябва да остане.
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Колеги, други отрицателни вотове не виждам.
Подлагам

на гласуване предложението по т. 4.1. и

следващите, в които се упоменава текстът за това, че заявлението се
подава най-късно до три дни преди изборния ден, „до три дни преди
изборния ден” да бъде заменен със законовия срок, а именно „до
изборния ден”.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против –7 (Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло
Ивков, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев,
Цветозар Томов).
Колеги, и това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение ведно с корекциите, направени в зала.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 4 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Метин Сюлейман).
Колеги, това е Решение № 4161-НС.
Колеги, продължаваме с точка осма от дневния ред – искания
за отваряне на запечатани помещения. Първи докладчик е господин
Арнаудов.

Точка 8. Искания за отваряне на запечатани помещения.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моя папка в днешно
заседание ви докладвам писмо с вх. № ПВР-14-13 от 27 януари 2017
г. В Централната избирателна комисия е постъпило искане от кмета
на община Никопол Валери Желязков за разрешение за достъп до
запечатано помещение, намиращо се в сградата на Общинската
администрация в гр. Никопол, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. във
връзка с извършване на експертиза и предаване на книжата и
материалите в отдел „Държавен архив”, гр. Плевен, за съхранение и
архивиране.
Свързал съм се с общината там, в това помещение само тези
книжа се намират. И в тази връзка ви предлагам да разрешим
отваряне на запечатаното помещение. Достъпът до него да се
осъществи по реда на т. 30 от наше Решение № 2662-МИ/НР. За
извършените действия да се съставят съответните протоколи. Копие
от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от
Общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят
на Централната избирателна комисия. След предаване на книжата в
отдел „Държавен архив” кметът на общината да изпрати на
Централната

избирателна

комисия

информация,

съдържаща

основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от
експертизата на експертната комисия относно ценността на
документите. Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Решението е съвсем стандартно, няма нищо особено в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, коментари?
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4162-ПВР.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Имам за доклад само за сведение едно
писмо с вх. № ПВР-06-21 от 27 януари 2017 г. от кмета на община
Девин, в което ни казва следното: „Съгласно т. 29 от Решение №
3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК относно опаковане,
предаване и съхранение на изборните книжа и материали от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и книжата и
материалите от националния референдум на 6 ноември 2016 г.
приложено ви изпращаме копие от

заповед № РД-09-592 от 8

ноември 2016 г. с определените длъжностни лица от Общинската
администрация и протокол за достъп до помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент на републиката, националния
референдум, както и частичните избори за кмет на кметство
Грохотно, община Девин, област Смолян, на 6 ноември 2016 г.
предадени на комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, във
връзка с отварянето му за поставяне на избирателните списъци на
секционните избирателни комисии от националния референдум след
приключилата проверка в ГД „ГРАО”.”
Това е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Следващ

докладчик е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. № ПВР-06-27-1 от 30 януари 2017 г., постъпил в Централната
избирателна комисия в оригинал от кмета на община Искър, както и
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същият входящ номер, постъпил по електронната поща на 27 януари.
Към писмото от кмета на общината са приложени протокол на
комисията по чл. 287, ал. 7 и заповед за назначаване на комисията.
По този начин се удостоверява отваряне на помещението в
общината, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
изборите за президент и вицепрезидент и прибиране в него на
избирателни списъци, декларация, удостоверения, списъци на
заличени лица и други след извършена проверка от Териториалното
звено на ГД „ГРАО” за удостоверяване гласуване в нарушение на
Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Точка 9 – искания за изплащане на възнаграждения.
Господин Чаушев.
Точка 9. Искания за изплащане на възнаграждения.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-3-1 от 25
януари 2017 г. сме получили искане за заплащане на възнаграждение
от Общинската избирателна комисия – Разград, за проведено
заседание на 20 януари 2017 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 5 члена. На заседанието са
прекратили предсрочно пълномощията на кмет на населено място
Гецово, поради което аз ви предлагам на основание чл. 42, ал. 1, т. 4
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 462, ал. 2 от Изборния кодекс да им се изплати това
възнаграждение. Към преписката има съответните документи –
контролен лист и съответната счетоводна справка.
Предлагам

да

се

гласува

изплащането

на

това

възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

Колеги, режим на гласуване.

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов).
Колеги,

продължаваме

с

точка

10

от

дневния

ред.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
Точка 10. Доклад относно обява за провеждане на конкурс за
финансов контрольор.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, комисията,
избрана от Централната избирателна комисия за конкурса за
длъжността финансов контрольор се събра. Мнението на членовете
на комисията единодушно беше, че не следва да занижаваме
изискванията към финансовия контрольор, обявени с предходната
покана и предходната длъжностна характеристика. Във вътрешната
мрежа в моя папка съм качила последната обява и последната
длъжностна характеристика. Комисията предлага на ЦИК да вземе
решение да обявим по същия начин конкурса с абсолютно същите
изисквания. В 14-дневен срок кандидатите имат възможност да се
запознаят и да подадат документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Имам предложение в „професионална
област” да отпаднат „право и публична администрация”, да остане
само „икономика, финанси, счетоводство и контрол”. Смятам, че
финансовият контрольор трябва да е икономист. Това ми е първото
предложение.
Второто ми предложение, което беше залегнало и при
колегата Пенев, е да се увеличи трудовото възнаграждение на 1600
лева.
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МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Нямам

нищо

против,

ако

Комисията реши, само повтарям, че тези пет члена, които се
събрахме, единодушно бяхме за незанижаване. Не споря, просто
както прецените. Повтарям, че предложението ни към Централната
избирателна

комисия,

като

не

налагаме

нищо,

такова

е

единодушното ни предложение – да се повтори същата обява и
същата длъжностна характеристика от последния път. Ако нещо
друго приеме Комисията, аз лично нямам абсолютно нищо против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, други? Не виждам.
Подлагам на гласуване от професионалната област, точка
втора към раздел първи, специалностите „право” и „публична
администрация” да отпаднат.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 5 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Мусорлиева).
Отпаднаха тези специалности.
И, колеги, който е съгласен да се увеличи възнаграждението
на 1600 лв., моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 8 (Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан

Чаушев,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Мария

Мусорлиева, Румен Цачев).
Колеги, режим на гласуване на пускането на обявата ведно с
длъжностната характеристика.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Колеги, продължаваме със следваща точка до почивката след
шест минути – доклади по писма до полицейски управления. Първи
е господин Ивков. Заповядайте, господин Ивков.
Точка 11. Доклади по писма до полицейски управления.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-09-02-10
от 24 януари 2017 г. Това е малко по-особено от другите, затова го
оставих да помисли и да направим и справка. Въпросът е кратък,
пита ни разследващият полицай от Първо районно управление дали
дадено лице е гласувало в чужбина на последните избори за
президент и вицепрезидент. Повечето от вас знаят каква е системата
и че ние за да видим дали е гласувало това лице, трябва да разровим
всички чували и да проверим всички гласували в чужбина на този
етап. Затова реших да направим проверка с администрацията дали
това лице е подало заявление, което би било индиция в заявлението
за дадена секция, където да отидем и да видим. Лицето не е подало
заявление и затова аз предлагам на вашето внимание този отговор:
че след извършена проверка се е установило, че лицето не е подало
заявление, като уточнявам обаче, че това не изключва възможността
лицето да е упражнило правото си да гласува в открита изборна
секция в чужбина. Вижте дали последното изречение да остане,
защото действително ГД „ГРАО” могат да дадат такава информация,
ако е много важна. Аз се опитах да се свържа и по телефона с
колегата от Първо районно управление, но не успях.
Мисля, че този отговор е коректен, като ви обръщам
внимание на последното изречение, защото може да решите и да
отпадне евентуално.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Това беше вашият доклад, господин Ивков.
Ще приключим първата част от заседанието си, давам
почивка до 13,30 ч. В 13,30 ч. имаме работна среща, след която в
14,00 ч. продължаваме със заседанието си.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата
сме 21 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум. Започваме втора част от днешното заседание.
Колеги, както и сутринта обявих, втора част от днешното
заседание започва с шеста точка от дневния ред, а именно:
6. Проекти на решения за назначаване на районни
избирателни комисии.
Днес ще се докладват онези, при които има постигнато
съгласие, поне една част от тях.
Първи докладчик е господин Ивков. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: На вашето внимание е писмо с вх. № НС05-11 от 29.01.2017 г., изходящо от областния управител на област
Сливен, който, съгласно чл. 60, ал. 7 от Изборния кодекс ни е
изпратил предложение за целия състав на Районна избирателна
комисия в 21 район – Сливенски, след постигнато съгласие на
парламентарно представените партии и коалиции, участващи в
консултациите.
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Решението ще бъде за назначаване на състава, както е
постигнато съгласие и както ни е изпратено предложението, и както
повелява Изборният кодекс в такива случаи да го постановим.
На вашите екрани е. След направените кратки консултации и
обсъждания районът става не „Сливен“, а „Сливенски“. Навсякъде,
където виждате думата „район“ ще бъде „изборен район“. В
предпоследния абзац от първия текст след коалициите, и думите
„както“. И постъпило писмо „с предложение за състав на РИК
Сливен“ в първото изречение. Това са корекциите по първоначалния
текст след работно обсъждане с членовете на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И в диспозитива т. 2 – датата „4 февруари“.
Колеги, извън микрофон обсъдихме допълнителни въпроси,
които биха могли да доведат до прецизиране, но не виждам да сме
постигнали някакво предложение за промяна.
Така че, колеги, подлагам на гласуване така предложения ни
проект на решение, ведно с корекциите, направени в залата, които
бяха направени на микрофон.
Гласуваме.
Колеги, отменям гласуването, защото ЦИК решава, че имената
трябва да бъдат чути на микрофон.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, понеже акцентът беше като първо
за тези избори решение за назначаване на Комисия, не изчетох
състава. Аз не мисля и за необходимо, но така решаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще четем
ли политическите сили или не?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Председател – Росица Василева Тодорова
от ГЕРБ, заместник-председател – Мария Асенова Чомпова от БСП
лява България, заместник-председател – Росица Колева Колева от
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Патриотичен фронт, секретар – Фатме Фикретова Мустафова от
Движението за права и свободи. И членове на всички представени,
съгласно квотата им политически сили, както следва: Любомир
Асенов

Захариев,

Валентина

Спирова

Георгиева,

Николай

Господинов Сандев, Румен Димитров Кърпачев, Севда Хюсеинова
Османова, Нели Тодорова Драгнева, Димитър Любозаров Въндев,
Стела Стоянова Данчева, Станимир Василев Влахов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други
корекции? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение, ведно с корекциите, направени в залата.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Това е Решение № 4162-НС.
Имате ли втори доклад по тази точка, господин Ивков?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Засега не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Следващ

докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм готова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Следващ

докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папката с мои инициали ви
предлагам проект на решение относно назначаване на Районна
избирателна комисия в 31 изборен район – Ямболски, за изборите за
народни представители на 26 март 2017 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол с
вх. № НС-05-16 от 29 януари на ЦИК, с предложение за състава на
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Районна избирателна комисия – Ямбол. Към писмото са представени
всички документи и протокол за проведените консултации за състав
на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми
документи по чл. 60, ал. 3 и 4.
Участвали са всички представители от всички парламентарно
представени партии, постигнато е съгласие между участниците по
отношение на състава и ръководството на РИК в 31 изборен район –
Ямболски.
Предвид изложеното и на същите основания като предходния
проект на решение предлагам: Централната избирателна комисия
назначава Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен
район – Ямболски, в състав от 13 членове, както следва: председател
– Екатерина Антонова Янева, ГЕРБ; заместник-председатели
Мариана Георгиева Гърдева-Виденова от БСП лява България; и
Весела Иванова Караманова от Патриотичен фронт; за секретар
Лора Алекова Каламерова от ДПС и членове – Драгомир Минков
Димитров, Димитър Събев Събев, Ани Стефанова Канева, Елена
Димитрова Иванова-Георгиева, Орхан Алиев Юсеинов, Златка
Георгиева Делчева, Марияна Колева Петрова, Кети Любомир
Котева, Георги Димитров Бодуров.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на
4 февруари 2017 г.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
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Това е Решение № 4163-НС.
Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, ще видите проект на моето
решение, което обаче не е съобразено с поправките, които чухме
сега в залата, но аз съм си ги нанесъл и ще прочета редактираното:
„Относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Седми изборен район – Габровски, за изборите за народни
представители и Народно събрание на 26 март 2017 г.
Постъпило е писмо от Николай Сираков – областен управител
на област Габрово с вх. № НС-05-19\1 от 31.01.2017 г. на ЦИК с
предложение за състав на РИК – Габрово. Към писмото са
представени всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от
ИК и протокол от 29.01.2017 г. за проведените консултации за
състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния
кодекс.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции в 43-тото Народно събрание. Постигнато е съгласие между
участниците по отношение на състава и ръководството на Районна
избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60,
ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и
Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК Централната
избирателна комисия реши: назначава Районна избирателна комисия
в Седми изборен район – Габровски, в състав от 13 членове, както
следва: председател – Мария Николаева Недева от ГЕРБ, заместникпредседател – Евгени Василев Попов от ДПС, заместникпредседател – Донелия Динева Цонева от „Атака“, секретар – Юлия
Петрова Ненова от БСП лява България. И членове: Николай Петков
Миланов, Мирослава Стефанова Колева, Валентина Иванова
Жечева, Соня Борисова Семова, Кенан Раимов Сабриев, Росица
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Петкова Минчева, Цанка Петкова Ненчева, Величка Ненова Ненова,
Еленка Колева Стефанова.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на
4 февруари 2017 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Това е Решение № 4164-НС.
Следващ докладчик е госпожа Иванова. Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали в днешното заседание се съдържа проект на решение
относно

назначаване

на

Районна

избирателна

комисия

в

Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Перник
с вх. № НС-05-21 от 29.01.2017 г. на ЦИК с предложение за състав
на Районна избирателна комисия – Перник. Към писмото са
представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60,
ал. 2 от Изборния кодекс, протокол за проведените консултации за
състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички
изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
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На консултациите са участвали представители на всички
парламентарно

представени

партии

и

коалиции,

надлежно

упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по
отношение на състава и ръководството на Районна избирателна
комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки.
С оглед на това и на посочените в проекта правни основания
ви предлагам проект на решение, с който Централната избирателна
комисия назначава Районна избирателна комисия в Четиринадесети
изборен район – Пернишки, в състав от 13 членове, както следва:
председател – Надя Димитрова Боянова от Политическа партия
ГЕРБ, заместник-председател – Станка Йорданова Рударска-Хинова
от БСП лява България, заместник-председател – Валери Теофилов
Симеонов от Реформаторския блок, секретар – Галина Радева
Никодимова от Движението за права и свободи. И членове:
Валентина

Страхилова

Валентинова

Стоянова,

Генадиева-Димитрова,
Румяна

Николова

Петрова,

Десислава
Аделина

Стоянова Стоянова, Виолина Ванкова Стойнева, Зоя Асенова
Петрова, Веселин Стефанов Иванов, Донка Владкова Ваташка и
Явор Руменов Давидков. Като на всички посочени членове на
състава на РИК – Перник са изписани и съответните единни
граждански номера.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на
4 февруари 2017 г.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в посочения срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
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Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Това е Решение № 4165-НС.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа с
моите инициали има проект на решение № 4159 за назначаване на
Районна избирателна комисия в Трети район – Варненски, ще бъде
коригирано в проекта, както е съгласно Указа.
Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с
вх. № НС-05-9 от 29 януари 2017 г., един път е пристигало по
електронната поща и в оригинал преписката е пристигнала с вх. №
НС-05-9\1 от 31 януари 2017 г. Към писмото са представени
документи, които установяват спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от
Изборния кодекс, както и протокол за проведените консултации от
29 януари 2017 г. между партиите и коалициите и всички изискуеми
документи по Изборния кодекс.
Постигнато е съгласие между участниците по отношение на
състава и на ръководството на тази Районна избирателна Комисия и
ви предлагам да назначим Районна избирателна комисия в Трети
изборен район – Варненски, в състав от 17 членове, както следва: за
председател – Велин Марков Жеков, предложен от Политическа
партия ГЕРБ, за заместник-председател – госпожа Пенка Стоева
Бакалова, представител на Реформаторския блок, за заместникпредседател

–

Илиян

Иванов

Карагьозов,

представител

на

Патриотичния фронт, и за секретар – госпожа Мария Тодорова
Тодорова, представител на БСП лява България. И членове: Румяна
Денчева Цветкова, Живко Петков Калев, Красимир Нанев Коев,
госпожа Емилия Христова Стефанова, Гергана Янкова Вълева,
Костадин Борисов Бандутов, Петър Иванов Ганев, Орхан Мехмед
Мехмед, Марияна Георгиева Пантелеева, Дарина Димитрова Илиева,
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Светлана Александрова Петрова, Галя Петрова Димитрова и
Димитър Димов Петров.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на
4 февруари 2017 г. и Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна
комисия в 3-дневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Това е Решение № 4166-НС.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в папка с моите инициали има
два проекта за решение – № 4181. Това е проект за назначаване на
Районна избирателна комисия в 28 район – Търговищки.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Търговище с вх. № НС-05-24/2 от 31 януари 2017 г. на ЦИК. Тук съм
записал последното писмо, което е в оригинал, но де факто има още
две писма от 29 януари и от 30 януари, които са по електронната
поща. Казвам го за протокола. Под един и същи номер са, но пълния
с оригиналите е тук. Към писмото са представени документи,
установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния
кодекс, протокол от 29 януари 2017 г. за проведените консултации за
състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички
изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
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На консултациите са участвали представители на всички
парламентарно

представени

партии

и

коалиции,

надлежно

упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по
отношение на състава и ръководството на Районна избирателна
комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.
Предвид изложеното и на основание изредените, да не ги
повтарям отново членове на Изборния кодекс и Решение № 4130-НС
от 26 януари 2017 г. на Централната избирателна комисия предлагам
Централната избирателна комисия да вземе решение за назначаване
на Районна избирателна комисия в Двадесети и осми изборен район
– Търговищки, в състав от 13 членове, в следния вид: председател –
Гергана Руменова Цонева от ГЕРБ, заместник-председател – Диана
Йорданова Игнатова от БСП лява България, и Красимира Димитрова
Маркова от Патриотичен фронт, секретар – Мевзуне Мехмедова
Бейтулова от Движението за права и свободи. И съответно членове:
Детелин Георгиев Драгнев, Васил Добрев Василев, Наталия
Стефанова Миланова, Дамян Николов Дамянов, Хабибе Мехмедова
Рамаданова, Кадлийн Мехмедова Мехмедова, Младен Кирилов
Балуков, Станьо Боянов Александров и Маринела Павлова
Първанова.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на
4 февруари 2017 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги?
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Колеги, това е Решение № 4167-НС.
Продължете, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Следващото е решение за назначаване
на Районна избирателна комисия в 20 район – Силистренски.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Силистра с вх. № НС-05-4 от 29 януари 2017 г. на ЦИК. Към
писмото са представени документи, установяващи спазването на
реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 29.01.2017 г. за
проведените консултации за състав на РИК между партиите и
коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3
и 4.
На консултациите отново са присъствали представители на
всички парламентарно представени партии и коалиции, които са
били надлежно упълномощени. И е постигнато съгласие между
участниците по отношение на състава и ръководството на Районна
избирателна комисия в Двадесети район – Силистренски.
Предвид изложеното и на изброените членове и наше и
Решение № 4130-НС от 26 януари 2017 г. предлагам да се вземе
решение за назначаване на Районна избирателна комисия в
Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от 13 членове,
както следва: председател – Теодора Павлова Тодорова от ГЕРБ,
заместник-председател – Димитър Генов Петров от БСП лява
България, заместник-председател – Илкай Бехчет Алиосман от
Движението за права и свободи, секретар – Милен Иванов Илиев от
Реформаторския блок. И членове съответно: Иванка Донева
Милушева, Гинка Стоянова Катева, Велико Тодоров Димитров,
Георги Балушев Георгиев, Севда Мюмюн Хюсеин, Димитър
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Антонов Василев, Димчо Нейков Кьосев, Ренета Петрова ТопаловаДимитрова и Добринка Великова Кирчева.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на
4 февруари 2017 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Върховния административен съд чрез ЦИК.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Това е Решение № 4168-НС.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, в моя папка от днешна дата има проект на решение за
назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен
район – Видински, за изборите за народни представители на 26 март
2017 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с
вх. № НС-05-5\3 от 31 януари 2017 г. на ЦИК. Към писмото са
представени предложения поименно, документи, установяващи
спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от
29 януари 2017 г. за проведените консултации за състав на РИК,
както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от
Изборния кодекс.
На

консултациите

парламентарно

представени

са

участвали
партии

и

представители
коалиции,

на

надлежно

упълномощени, с изключение на представителя на коалиция
„България без цензура“, който е отсъствал по уважителни причини.
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Присъстващите на консултациите са се споразумели представителят
на

коалиция

„България

без

цензура“

да

представи

своето

предложение за член на РИК, ведно с необходимите документи, на
следващия ден. Постигнато е съгласие между участниците по
отношение на състава и ръководството на Районна избирателна
комисия в Пети изборен район – Видински.
Предвид изписаните основания ви предлагам да назначим
Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, в
състав от 13 членове, както следва: председател – Павел Пламенов
Петков от ГЕРБ, Ирена Петрова Николова от ДПС, Светослав
Цветанов Славчев от Реформаторския блок, Лъчезар Сергеев
Предоев от БСП лява България. И членове: Даниел Боянов Цветанов,
Иво Методиев Вергилов, Петя Иванова Борисова, Ирена Иларионова
Дочева, Тодор Стаменов Вълчев, Калоян Росенов Живков, Даниела
Ваньова Георгиева, Людмил Антонов Василев и Валентин Каменов
Виденов.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на
4 февруари 2017 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен
Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Колеги, това е Решение № 4169-НС.
Има ли други доклади?
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Колеги, по тази точка назначихме състави на осем районни
избирателни комисии.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
7. Доклад по разяснителна кампания.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Ще докладва колегата Нейкова, тъй като тя, заедно с
юристите, ще ни поднесат информация за процедурата, която можем
да проведем, във връзка с възлагане на изработката на видеоклипове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Аз

упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в pdf
формат има информация за обществени поръчки за целите на
провеждане на разяснителната кампания, която е изготвена от главен
юрисконсулт Желязков, в която ще видите за проведените
процедури за изработване на видеоклипове за отделните видове
избори и потенциални изпълнители, които са били канени в
предходни процедури.
В точките 2, 3 и нататък са разработени различните варианти,
за да може бързичко да се справим с възлагането на тази дейност.
В първия вариант, тоест провеждане на процедура чрез
публично състезание, т. 2 е само за ваша информация какво е
направено. За възлагане на обществените поръчки за конкретните
избори на 26 март ще ви помоля да прочетете от т. 3 надолу
различните варианти за възлагане на тези процедури с оглед и
краткото технологично време.
Първият вариант е в случаите, когато размерът на поръчката е
до 30 хил. лв. без ДДС. Тогава може да се осъществи чрез директно
възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона.
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Следващият вариант, ако евентуално поръчката ще бъде в поголям раздел, тогава тук можем алтернативно да изберем един от
посочените по-долу варианти. Ако тръгнем по реда на събиране на
оферти с обява, както бяхме направили на предходните избори, ще
ви припомня, че тогава, когато публикувахме обявата, никой не
подаде оферта и никой не се яви, и се наложи да преминем към
изпращане на покана до определени лица, каквато възможност е
предвидена в чл. 191 и както е посочил и господин Желязков, това
забави възлагането с 12 дни.
Вариант 2б в тази информация е, че в нашия случай може да
не се публикува обява, а да се изпрати покана до определени лица,
тъй като може да приложим разпоредбата на т. 17, § 2 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП, където при изключителни
обстоятелства възложителят може да не провежда процедура по реда
на ЗОП, а да изпрати покана до определени лица. Ние можем да
използваме тази хипотеза и по информация на господин Желязков,
той е консултирал тази възможност с Агенцията за обществени
поръчки, доколкото разбрах от него, и с експерта, който ни оказваше
съдействие при провеждане на процедурите в предходната кампания
за президентските избори. Като ние евентуално бихме били в
хипотезата, че насрочването на процедура, различна от тази, за която
ви казвам – по чл. 191, може да затрудни нормалното изпълнение на
нашите нормативно определени дейности, а именно, както е
разписано в Изборния кодекс, не по-късно от 15 дни да разясняваме
на гражданите техните права и задължения в изборния процес. И той
е аргументирал всеки вариант какви положителни страни има.
Така че в момента ние трябва да решим към коя процедура ще
се придържаме.
Искам да ви обърна внимание на посоченото във вариант 2,
буква „а“, че съгласно § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс, сроковете за процедурите по ЗОП не се прилагат
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за разяснителната кампания с едно от последните изменения, които
бяха направени. И всъщност той е посочил, че този параграф е
неприложим към евентуално изпращане на покана до определени
лица, защото по смисъла на Закона за обществените поръчки, чл. 18,
този ред не се счита за процедура по ЗОП.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кой
казва това?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Желязков го е записал в неговото
мнение по различните варианти, като ме увери, че го е съгласувал,
както Ви казах преди малко с експерта от Министерския съвет,
който ни е оказвал съдействие в предходните избори за обществени
поръчки.
Това са различните варианти.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми колеги, има ли въпроси към госпожа Нейкова? Към
ръководителя на групата госпожа Матева?
Предложението Ви какво е, госпожо Нейкова, след като
обсъдихме с всички?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моето предложение е, тъй
като имаме, мисля, протоколно решение да се направят до пет
видеоклипа, те наистина да бъдат в рамките до пет, например
четири. И да възприемем вариант 1 – до 30 хил. лв. без ДДС.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявам се, но да си видим спорните
величини.
Първо, до 30 хиляди лева ли ще правим това нещо, или
повече? Това е едно. Говоря само за спорните величини, после ще си
направя и предложението.
Вторият вариант – имаме ли проблем, че сме в извънредна
ситуация, за да можем да качим поръчката отгоре?
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Третият вариант е: ако ще правим евентуално, след решение
на съда, машинно гласуване във фул, тук трябва задължително да се
появи и съвсем друг тип кампания именно, само и единствено за
това. Поради което дали тази кампания ще бъде отделна, или ще
влезе – тук са ми спорните величини.
Сега предложението ми. Според мен нямаме проблем с
извънредни ситуации изначално. В този смисъл, ако нямаме проблем
с изначални ситуации е едно, ако имаме проблем с извънредни
ситуации е нещо съвсем друго.
В такъв случай, тъй като гледам как върви към момента и
нямам това, което ще стане впоследствие, предлагам 30 хиляди лева
с пет клипа – 4 задължителни и един условен машинно.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви предлагам, както и
преди казах, да възприемем вариант едно за определен брой
видеоклипове, например четири, в общ размер до 30 хиляди лева без
ДДС. Ако евентуално, както каза колегата Чаушев, има решение на
съда, което е в смисъл, че трябва да проведем и повече процедури,
тогава мисля, че спокойно можем да приложим чл. 191, ал. 1, т. 3 от
Закона за обществените поръчки, а именно да изпратим покана до
определени лица, ако се налага да се извършват и други дейности,
тъй като ще сме в ситуация на така наречените „изключителни
обстоятелства“ по смисъла на т. 17 на § 2.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И така става.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Само едно допълнение и уточнение да
направя. Ние, когато взехме протоколното решение да са до пет
клипа, решихме изрично, че ще

бъдат четири клипа и един

видеообучителен материал за секционните комисии. Ако се измени
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решението на ЦИК с решението на ВАС, тогава смятам, че трябва да
приемем решение да има още един клип за машините. Нека да не
създаваме впечатление, че нямаме друг обучителен материал.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Извинявайте, колеги, пропуснах в
предложението, което направих, да добавя и да изпратим покана до
изпълнителите на дейностите по разяснителната кампания, а именно
изработването на видеоклиповете, изпълнителите, които бяха в
предходната кампания от президентските избори.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Добре.
Уважаеми колеги, чухте предложението.
Подлагам на гласуване първия вариант с така направеното и
уточнено от госпожа Нейкова предложение, допълнено в залата и от
ръководителя на другата и Ерхан Чаушев.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Преминаваме към следващата точка:
11. Доклади по писма до полицейски управления.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, имам да докладвам две писма
от Областна дирекция на МВР – Благоевград, и от Първо районно
управление при СДВР. Касае се за изискване от Централната
избирателна комисия на справки във връзка с извършени проверки в
списъци за подкрепа от избиратели на партии, регистрирани в
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различни видове избори. Ще ми позволите да докладвам ан блок
двете писма, както и предложените отговори.
Първото писмо е с вх. № МИ-04-02-162/1 от 25 януари 2017 г.
То е от заместник-директор на Областна дирекция на МВР –
Благоевград, във връзка с вече разменена кореспонденция по
преписка. Допълнително от нас се изискват пълни данни на лицето,
подписало заявлението за регистрация на Политическа партия
„Движение за социален хуманизъм“ в изборите за общински
съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г., както и
пълните данни на лицата, пред които е положен подписът на
съответното лице, което явно е подало жалбата.
В тази връзка е изготвен отговор, в който се предоставя
информация за лицето, което е подписало заявлението и депозирало
документите за регистрация, съответно и данните за това лице –
такива, каквито са на разположение в Централната избирателна
комисия. Както и е дадена информация, че в разпоредбата на т. 5 от
чл. 133, ал. 2 от Изборния кодекс в редакцията му преди
изменението, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 39 от 2016 г.
не е изисквал подписите на избирателите, подкрепящи регистрация
на партии и коалиции да се полагат пред упълномощен член
съответно на партията и коалицията. Като към писмото прилагаме
копие на заявлението за регистрация и извлечение от регистъра на
партиите и коалициите.
Второто писмо е от Първо районно управление при СДВР,
отново във връзка с вече разменена кореспонденция по преписка се
иска допълнителна информация, а именно: кога е постъпила
подписката на Политическа партия „Християн-социален съюз“ в
изборите за президент и вицепрезидент, тоест на коя дата, три
имена, ЕГН и адрес на лицето, представило документите, както и се
искат три имена, ЕГН и адрес за призоваване на лицето/лицата, пред
които са подадени документите.
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В тази връзка е предоставена информация за деня, часа и под
кой номер е заведено заявлението за регистрация на въпросната
политическа партия, съответно всички данни, с които разполагаме за
лицето, което е подписало заявлението и е предало документите. А
по отношение на останалата информация, колеги, посочил съм
единствено трите имена на дежурните колеги от ЦИК, които са
получили документите, други данни смятам, че не е необходимо да
бъдат предоставени.
Това второ писмо е с вх. № ПВР-04-02-11 от 24 януари 2017 г.
Двете писма са публикувани като проекти в моя папка,
предлагам, ако нямате възражения, да ги прием ан блок.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Колеги, питания, възражения?
Режим на гласуване на двете писма.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, продължаваме с:
12. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа трябва да са публикувани всички писма и докладни, които ще
докладвам.
Вх. № ЧМИ-06-12 от 31 януари 2017 г. е писмо по
електронната поща от кмета на община Севлиево във връзка със
заявката за отпечатване на бюлетините за частичния избор за кмет
на кметство на 19 февруари 2017 г. Докладвам ви го за сведение.
Тези писма във връзка с подадените заявки ще бъдат възложени на
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администрацията за изготвяне и на обобщена справка. Ще ни бъде
необходима и при проверката на предпечатните образци на
бюлетините при одобряването им от общинските избирателни
комисии.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК- 09-17 от
30 януари 2017 г. Както и преди почивката ви обърнах внимание за
тази докладна записка на директора на дирекция „Администрация“
във връзка с инвентаризацията, която се извършва в Централната
избирателна комисия въз основа на решение на Централната
избирателна комисия и издадена заповед № 177 от 22 декември
2016 г. Комисията за извършване на инвентаризацията с председател
Ганка Герасимова – счетоводител, членове Николай Желязков и
Жасмина Пеовска, резервни членове Лидия Богданова и Нина
Димитрова, ни представят доклад, подписан от председателя на
Комисията по инвентаризация госпожа

Герасимова. Всички

документи, заедно с този доклад, са приложени към докладната
записка на госпожа Манолова.
Уважаеми колеги, преписката е доста обемиста, на мен поне
ми отне доста време днес да се запозная със съдържанието. Успяхте
ли да се запознаете и има ли необходимост за разглеждането на
докладната записка във връзка с тази инвентаризация?
Виждате, че в документите е посочено, че инвентаризацията
не е в пълен обем. Не е приключила инвентаризацията на разчетите,
а тази инвентаризация в частта на разчетите ще бъде извършена след
представяне на всички фактури и от м. декември в Централната
избирателна комисия. И предложението както на председателя на
Инвентаризационната комисия, така и на госпожа Манолова е да
разгледаме на този етап готовите документи, доклад на председателя
с инвентаризационен опит и сравнителна ведомост на активите, акта
за касова наличност към 30 декември 2016 г. с приложен въпросник,
подписан от касиера, протокол с предложение за компенсиране на
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липси и излишъци, 15 броя протоколи за бракуване на дълготрайни
материални активи, 1 брой протокол с предложение за бракуване на
материални запаси, 1 брой протокол с предложение за бракуване на
задбалансови активи в употреба.
Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на
правилата за извършване на инвентаризация по Закона за
счетоводството.
Моля ви да разгледате предложенията, за да не ги изчитам
подробно.
Това, на което искам да ви обърна внимание, е по
предложението за бракуване. В тази част има 15 отделни протокола
за бракуване на дълготрайни материални активи – телефонни
апарати, лаптопи. Имаме предложение за бракуване на материални
запаси, това е протокол № 16. И протокол № 17 е за бракуване на
задбалансови активи. Предложението, което се прави в доклада и в
докладната записка, е да одобрим както доклада на председателя на
комисията, така и предложените протоколи за гласуване. В частта
относно установени излишъци и липси ни е представен протокол за
компенсиране. Има един разход, който се предлага да се отнесе като
разход след одобряването на протокола за компенсирането.
По отношение на невърнати активи в т. 6 от доклада на
госпожа Герасимова се предлага да бъдат изпратени писма за
доброволно връщане на получените активи от Централната
избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми колеги, оформя се предложение, те са наистина много
остарели дълготрайни материални активи, от много години и ще
помоля да гласуваме протоколно да бъдат бракувани.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако по т. 6 се обединяваме,
тъй като вече Централната избирателна комисия е изпратила писма с
покана за връщане на тези активи, този път да предложим да се
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състави протокол за бракуване на посочените активи и същите да
бъдат върнати. Писмата са изпратени предишна година при
предишна инвентаризация в Централната избирателна комисия. В
тази част предлагаме да се състави протокол.
А по отношение на останалите протоколи предложението е,
заедно с доклада на председателя на Комисията по инвентаризация
да бъдат одобрени.
Във връзка с необходимостта от оценка на активите по
справедлива стойност, госпожа Манолова предлага, явно има
някакво проучване, което е извършено, да бъде поканен за
извършване на тази услуга оценителят в администрацията на
Министерския съвет. Както е посочено в докладната записка,
услугата ще ни струва до 700 лв. Предлагам и в тази част да я
одобрим. Поканеният оценител да прегледа предложените и
одобрени за бракуване материални активи, както са съставени
протоколите, с допълнителния протокол по нашето предложение от
днешното заседание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова, като аз
лично поемам ангажимент да се свържа по телефона с двамата
колеги и да ги помоля да донесат тези стари вещи. Да гласуваме
останалата част от предложението на госпожа Солакова за
инвентаризацията.
Режим на гласуване. (Реплики)
Колеги, моля ви за малко повече сериозност. Повтарям какво
гласуваме. Гласуваме докладната за инвентаризация без изпращане
на нови писма на двамата колеги. Гласуваме останалото. Иначе аз
поех ангажимента да се обадя лично и на двамата и да ги помоля да
донесат тези стари, стари вещи.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Одобряване

приложените протоколи за бракуване.

на

доклада

и на
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – 2 (Росица Матева и Румен Цачев).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. №
НС-03-5 от 31 януари 2017 г. Получихме препис от Постановление
№ 31 от 30 януари 2017 г. за приемане на план-сметката.
Вх. № НС-03-4 от 31 януари 2017 г. е препис от Решение № 97
на Министерския съвет за определяне на заместник министърпредседателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната
за координация по изпълнение на дейностите във връзка с
организационно-техническата

подготовка

на

изборите,

а

на

министъра на правосъдието се възлага издаването на наказателните
постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния
кодекс.
За сведение ви ги докладвам, те са публикувани във
вътрешната мрежа.
Докладвам ви покани за семинари, сигурно са публикувани
във вътрешната мрежа в папка с наименование „Покани“. Моля да се
запознаете.
Докладвам

ви

информация

за

цени

по

договори

за

стенографски услуги за сведение и запознаване във връзка и с
поставени въпроси при последния доклад за допълнително
проучване, както и извършено проучване от юрисконсултите за
практиката по възлагането на стенографски услуги, включително за
информация за проведени процедури по Закона за обществените
поръчки. Вх. № ЦИК-09-19 от 31 януари 2017 г.
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Уважаеми колеги, във връзка с наше протоколно решение за
сключване на договор и с втора таксиметрова фирма във връзка с
обезпечаването на транспортното обслужване на Централната
избирателна комисия, госпожа Лилия Богданова ми е представила
една обяснителна записка по повод представен в Централната
избирателна комисия проект на договор от таксиметрова компания с
вх. № ЦИК-08-10 от 25 януари 2017 г. Със същия номер от 31 януари
2017 г. сме получили последната редакция на договора. По
предложение на госпожа Богданова са извършени корекции в
първоначално представения проект на договор, като по искане на
Централната избирателна комисия изпълнителят по договора се
съгласява да се отбележи изрично в договора, че с приоритет се
изпълнява обслужването на Централната избирателна комисия,
включена е клауза за конфиденциалност. Отпаднала е клауза, която
в първоначалния проект на договора присъстваше: когато по вина на
възложителя има отказ на поръчана кола, да се изплати услугата.
Редакцията относно дизайна, талоните, които ще се предоставят на
Централната избирателна комисия.
Това е за втора таксиметрова служба, както беше предложено
и гласувано от Централната избирателна комисия.
Колеги, във връзка с извършените корекции в първоначалния
проект, вижте проекта на договор, който ни е представен с този
втори номер към обяснителната записка на госпожа Богданова.
Предлагам ви да одобрим проекта на договор и да
упълномощим председателя да го подпише, считано от датата на
подписване. В обяснителната записка е посочено, че ще бъде
осъществена среща на експертно ниво за уточняване на реда за
предоставянето на талоните за ползване на услугата от Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги?
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Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, приключихме с докладите на госпожа Солакова.
Продължаваме с доклади на госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-0312 от 30 януари 2017 г. Докладвам го за сведение.
Искам да поставя въпрос, тъй като резолюцията от госпожа
Алексиева е за преценка от докладчика за превод. Моето мнение,
като член на Комисията, е, че всички документи трябва да се
превеждат с оглед запознаване и от останалите членове. В
конкретния случай обаче се касае подготовката на българското
участие в следващото заседание на работна група „Общи въпроси“
на 10 февруари“, но молят за нашето съдействие за изпращане на
указания по предложението за споразумението, по което ние, колеги,
вече взехме становище, че няма да изразяваме в рамките на ад хок
механизма.
С оглед на което, тъй като и документите, които са ни
предложени, касаят това споразумение за прозрачност, ви моля да
подложим на гласуване дали да се превежда или не предложения
документ.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Какво е твоето предложение?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето предложение е да се преведе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Ганчева,
то не е за гласуване. Въпросът е следният и затова така съм го
разпределила. Предположих, че част от документа е превеждан. Ако
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не е, в такъв случай, колеги, отива за превод и не е необходимо да се
подлага на гласуване.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Кога е бил срокът?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Сидерова, на 10 февруари е
заседанието, но ние на предходно наше заседание изразихме
позиция, че няма да вземаме позиция по отношение споразумението
за прозрачност. Предвид което предлагам и да не изразяваме
становище, да си следваме практиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

продължаваме със следващ доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение и
запознаване вх. № ЦИК-07-88/1 от 26 януари 2017 г., ведно с превод.
Това касае електронното гласуване и срещите, които се провеждат,
като ни е изпратена и препоръка Рег. 2017 на Комитета на
министрите

по

държавите

членки

относно

стандартите.

За

запознаване, ведно с превода с индекс 2 със същия номер.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-4 от 31 януари 2007 г.
Колеги, това е въпрос, свързан с гласуването извън страната и е
аналогичен на вчерашен мой доклад. Питат как да подават заявление
за гласуване извън страната по електронен път. Да го задържим
малко и когато пуснем да отговорим, че е качено. Докладвам го за
сведение.
Колеги, разпределен ми е вх. № НС-22-1 от 26 януари 2017 г.
Това е въпрос, който касае задължителното гласуване. Госпожа
Димитрова с молба да се поясни процедурата по уведомяване до
кого в община Благоевград трябва да пише, че няма да може да
гласува задължително, в какъв срок и какви документи следва да
представят, ако се налага.
Тъй като ние не сме приели правил, обсъждахме, аз бях
възложила чрез директора на дирекция на юрисконсулт Радославова
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да изготви отговор, но тя първоначално го е изготвила в друга
посока, сега има нов проект на отговор.
Предлагам да отговорим в унисон с предходната ни практика –
писмата, които изпращахме за президентските избори, а именно, че
Изборният кодекс не предвижда санкции за българските граждани,
които не са упражнили правото си на глас поради уважителни
причини. И съгласно Изборния кодекс такива са: отсъствията от
страната,

заболяване,

учебна,

служебна

заетост

и

други

непредвидени обстоятелства. За целта е необходимо избирателят да
докаже уважителна причина. Чета ви, колеги, буквално от писмо,
което е изпратено до господин Мюмюн. И предлагам отговор в този
вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Ганчева.
Колеги,

допълваме

така

предложения

проект

и

с

информацията, свързана с това, че лицето, което твърди, че ще се
намира извън територията на страната, би могло да гласува извън
страната, дори да не е подало заявление за гласуване извън страната
в секция на територията, на която се намира в деня на изборите,
стига там да има открита такава.
Колеги, режим на гласуване.
Колеги, прегласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова и
Таня Цанева); против – няма.
Госпожо Ганчева, това ли бяха Вашите доклади?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да.

64
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Следващ

докладчик ще бъде госпожа Бойкинова.
Колеги, във връзка с даване на номера на решения до този
момент и с оглед на факта, че на сутрешното заседание сме имали №
4162-ПВР с доклад от господин Арнаудов, следобед също сме
започнали с този номер с РИК – Сливенски, да присвоим № 4170-НС
на РИК – Сливенски.
Благодаря.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № НС-08-3 от 30.01.2017
г. сме получили отговор от Софийски градски съд и съответно
приложение-списък на регистрираните партии до 26.01.2017 г.
включително. Отговорът е изпратен на имейл, като съответно ще ни
бъде изпратен и в оригинал, така че Централната избирателна
комисия е в пълна готовност за приемане на документите и
регистрация на партиите и коалициите.
Докладвам ви също така и за сведение писмо пак от Софийски
градски съд с вх. № ЧМИ-08-2 от 30.01.2017 г., с което ни
уведомяват, че вече са ни изпратили данните. Най-вероятно, тъй
като пращаме по имейл и в оригинал писмата, получаваме и сега
отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Простете,

госпожо Бойкинова, свързан доклад. Току-що дойде при мен като
преписка и сега ще помоля да се публикува във вътрешната мрежа,
но държа да ви информирам, че получихме писмо от Българската
народна банка относно внасянето на депозити по чл. 120 от
Изборния кодекс. Току-що влиза и още не съм го разпределила,
колеги. Затова ви казвам, че то е дошло.
Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, за сведение Ви докладвам
писмо от кмета на община Раднево, с което ни предоставя заповед и
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протокол за отваряне на изборното помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали за изборите за президент и
вицепрезидент

и

националния

референдум.

Поставили

са

избирателните списъци.
Също така ви докладвам за сведение две писма от кмета на
община Сливница. С едното ни уведомяват и ни представят
съответно заповедите и протоколите за отваряне на помещението, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от националния
референдум, с което са прибрали избирателните списъци, както и
другото писмо, че са отворили запечатаното помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали за произведените избори
за президент и вицепрезидент 2011 г. с цел архивиране, въз основа
на наше решение. Прилагат ни съответната заповед и протоколи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Бойкинова.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
Докато бъде намерена преписката измежду многото преписки,
колеги, бих искала да ви припомня, че утре в 10,00 ч. има среща с
представители на Съвета за електронни медии и да ви информирам,
че в четвъртък в 10,30 ч. отново тук ще имаме среща с
представители на Министерството на външните работи.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Кметът на Ботевград ни уведомява, че
в изпълнение на наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври,
свързано с отваряне на затворено помещение, в което се съхраняват
изборни книжа от изборите за президент и вицепрезидент и
национален референдум, е съставена комисия, за което ни праща
заповед, за определяне на комисията, която ще отвори помещението.
И е съставен протокол за отваряне на помещението и извършените
действия в това помещение.
Това е за сведение.
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Също за сведение – Столична община ни е изпратила по
имейла заповед № СОА-17-РД-09-169 от 26 януари 2017 г. на кмета
на Столична община госпожа Йорданка Фандъкова, с която кметът е
наредил в срок до 27 януари 2017 г. минимум три от длъжностните
лица, определени със заповедта от 16 декември 2016 г. да приемат от
ТЗ ГРАО София-град изборните книжа от произведените на
16.11.2017 г. национален референдум, в резултат на извършената
проверка в изпълнение на Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври
2016 г. Има и имената на длъжностните лица.
По същество става дума за същата проверка, за която и кметът
на Ботевград е издал заповед.
Изчерпах преписките за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви писмо по електронната поща с вх. №
ЦИК-00-62/1 от 29 януари от Обществения съвет към ЦИК, с което,
първо, ни молят да заличим името на проф. Друмева, която е
представител на Асоциацията на младите юристи в Обществения
съвет, като оставим организацията на страницата на Обществения
съвет, в очакване на нов представител.
Второ, уведомяват ни, че сдружение „Институт за развитие на
публичната среда“ – член на Обществения съвет, ще бъде
представлявано от госпожа Ива Лазарова на мястото на досегашния
представител Антоанета Цонева.
И трето, изпращат ни Решение на Софийски градски съд, с
което в „Европейско общество за защита на човешките права
България“, което също е член на Обществения съвет, е вписана
промяна и наименованието е „Европейска асоциация за защита на
човешките права България“.
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Тази информация ще бъде предоставен на директор дирекция,
за да бъде отразена на сайта на ЦИК в раздел „Обществен съвет“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги, с вх. № ЦИК-07-7 от 30 януари, в
ЦИК е пристигнало предложение от Международен институт за
публична администрация. Ако си спомняте, преди една година
имахме същото писмо от този институт, който провежда обучение.
Изпратили са ни поканата за 2017 г. Тогава беше за сведение, тъй
като Институтът е специализиран в консултантско управление и
развитие на услуги, основните му цели са насърчаване на доброто
управление и добри практики в предоставяне на публични услуги и
обученията са насочени към висши мениджъри от държавната
администрация и местната власт, учени, политици и организации на
гражданското общество.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ли бяха
Вашите доклади?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, за сведение ви докладвам: на
основание наше Решение № 3796-ПВР/НР от 2016 г. с вх. № ПВР06-26 кметът на община Крумовград ни уведомява за прибирането
на пликовете. Приложен е протокол № 1 и препис от заповедта.
Следващото е с вх. № ПВР-06-23 от кмета на община Угърчин,
пак във връзка с изпълнение на наше Решение № 3796-ПВР/НР от
18 октомври 2016 г. във връзка с разпорежданията по т. 30. Прилага
заповед и протокол.
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Следващото е от община Опан с вх. № ПВР-06-25 във връзка с
изпълнение на наше Решение № 3796. Съгласно т. 30 от кмета са
приложени заповед и протокол.
Следващото е с вх. № ПВР-06-24. В изпълнение на т. 30 на
Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК ни прилагат копие
от заповедта на кмета на Долни чифлик и съставения протокол,
съгласно текста.
Това са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Христов.
Записала съм всички по реда на тяхното заявяване в „Доклади
по писма“ и „Други“, както правя винаги.
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ще бъда съвсем кратък.
Във вътрешната мрежа има едно писмо с вх. № ЦИК-00-72. То
е от „Информационно обслужване“. Подобен доклад имах преди два
дни, ако си спомняте. То е във връзка с искане на „Информационно
обслужване“ да им предоставим референция относно договор, който
бяхме сключили тук в началото или средата на миналата година,
относно разработване на нови функционалности към официалната
интернет страница на Централната избирателна комисия и доработка
на системата за онлайн видеоизлъчване на заседания чрез добавяне
на възможност за създаване на времеви индекси към видеоархива на
ЦИК. Предполагам, че си спомняте.
Малко по-надолу в писмото е дадено самото удостоверение, то
така се нарича сега референцията. Проверил съм я, отговаря на
истината. Съвсем кратка е. Затова предлагам да вземем решение да я
гласуваме. Тя е във връзка с участие в обществени поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
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Гласуваме, колеги.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, в папка с моите материали има писмо с вх. № 10-165.
Докладвам ви го за последващо одобрение. Това е писмото до
общинските избирателни комисии, в които има избори на
19 февруари и ги уведомяваме, че всички кандидати отговарят на
изискванията да бъдат регистрирани като такива след проверките,
които бяха извършени от „Информационно обслужване“ и ГД
ГРАО.
Така че моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за
последващо одобрение.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам ви да публикуваме
на интернет страницата на Централната избирателна комисия две
съобщения.
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Първото, във връзка с информацията от госпожа Алексиева, че
е пристигнало писмото от БНБ за банковата сметка, по която да се
внасят депозитите, ви предлагам да публикуваме съобщение със
същия текст, както на всички предходни избори – да уведомим коя е
сметката и в какво работно време могат да се внасят депозитите с
посочване на съответния адрес и срокове.
Второто съобщение, което е в папката с моите инициали, е
съобщението за началото на регистрацията на партии и коалиции в
ЦИК, както и посочваме от кога до кога, къде и по реда на кое
решение се извършва регистрацията.
В тази връзка, по повод тези съобщения, ви предлагам там,
където цитираме номер на решение в съобщения, това да бъде с
активен линк, за да може по-лесно да се извършва справка.
По същия начин бих искала да ви предложа и в публикуване
на решения, свързани с регистрация, където трябва да се представят
необходими документи, съответните изборни книжа по същия начин
да бъдат активни.
Мисля, че това е

технически въпрос, но все пак да е

информирана Централната избирателна комисия. Вие преценете
дали трябва да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам
на гласуване публикуването на двете съобщения.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, последното предложение е да
изпратим писмо до „Информационно обслужване“ да осигури
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техническата възможност за избирателите да извършват справка в
списъците, които ще бъдат представени в ЦИК в подкрепа на
регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Това ли бяха Вашите доклади?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
съвсем накратко за сведение постъпило писмо от община Поморие,
подписано от кмета на община Поморие с вх. № ПВР-06-34-31-01 от
2017 г., с което ни уведомява, че във връзка с наше Решение № 3796ПВР/НР, с което следваше да бъдат предадени списъците на
избиратели, за да може да бъде извършена повторната проверка, са
върнати списъците от ТЗ ГРАО Бургас, които са прибрани в
помещението.

Към

самото

писмо

са

приложени

протокол,

заповедите на кмета за назначаването на Комисията по чл. 287. Това
са документите за сведение.
И на второ място, в моя папка в днешното заседание е качен
проект за решение за условията и реда за предизборната кампания в
изборите за народни представители. Молбата ми е да го погледнете,
за да може утре евентуално да влезе за разглеждане в Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, преминаваме към:
13. Разни.
Госпожо Нейкова, заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Грозева,
заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз ще бъда много кратка.
Във връзка с назначаване на РИК-овете да ви кажа, че днес
назначихме осем районни избирателни комисии при наличие на
съгласия. Остават още толкова за утре. И моля колегите, на които са
разпределени, да имат тази готовност, за да може четвъртък и петък
да разгледаме и останалите с несъгласие, след като направим
необходимите изчисления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, позволете ми и на мен две думи.
Днес, както знаете, се явих по дело в качеството си на
актосъставител.

Делото

беше

№

9221

срещу

наказателно

постановление, издадено въз основа на акт за установяване на
административно нарушение от доставчика на медийни услуги
„България

Он

Еър“,

а

именно

по

повод

информационно-

разяснителна кампания, водена в деня за размисъл в 24-часовия срок
за размисъл. Докладчик по решението ни, въз основа на което е
издаден този акт за издаване на административно нарушение е била
госпожа Матева.
Колеги, основният въпрос, който се дебатира по време на това
дело и въпросите, които ми бяха задавани, бяха свързани с това дали
актът е съставен в присъствие или в отсъствие на нарушителя, като
аз представих разбирането на Централната избирателна комисия, че
нормите на Изборния кодекс са специални спрямо нормите на ЗАН,
а именно, че нарушението се установява с решението на ЦИК, което,
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съобразно разпоредбите на чл. 57, ал. 2 и Решение № 4 от 21 март
2014 г. се публикуват на страниците на Централната избирателна
комисия и на БТА. Ще гледаме и чакаме да видим какво е
решението.
Това е за сведение на Комисията.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание утре в 10,30 ч., като отново
припомням, че утре в 10,00 ч. има среща с представители на СЕМ.
(Закрито в 16,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

