ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 481
На 16 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Отговор по запитване относно обявена обществена
поръчка.
Докладва: Мартин Райков
1.а. Проект на решение относно промяна в състава на
коалиция.
Докладва: Георги Баханов
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
2.а. Искания за изплащане на възнаграждения на общински
избирателни комисии.
Докладват: Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Румяна Сидерова
3. Доклади по писма.
Докладват: Камелия Нейкова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Владимир
Пенев,
Метин
Сюлейман,
Ивилина
Алексиева, Ивайло Ивков, Росица Матева,
Йорданка Ганчева
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4. Доклади по писма до полицейски управления и
постановления на прокуратури.
Докладват: Владимир Пенев, Ивайло Ивков
5. Разни.
Докладва: Росица Матева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВА: Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 16 февруари 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Отговор по запитване относно обявена обществена поръчка
с докладчик господин Райков.
2. Доклади по дела, жалби и сигнали - докладчик госпожа
Бойкинова, която точка по обективни причини ще бъде представена
на вниманието ви по-късно, тъй като госпожа Бойкинова в момента
отново е на дело.
3. Доклади по писма с докладчици госпожа Солакова,
господин Андреев, господин Пенев, господин Сюлейман, аз и
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госпожа Нейкова, която ще помоля да мине в началото като
съобщение.
4. Доклади по писма до полицейски управления и
постановления на прокуратури с докладчици господин Пенев и
господин Ивков.
5. Разни.
Колеги, само припомням, че днес в 11,30 ч. ще имаме
работна среща.
И припомням с оглед разпределението на работния ни ден, че
днес в 15 ч. ще се отварят ценовите оферти по една от обявените от
Централната избирателна комисия обществени поръчки.
Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменение и
допълнение към така предложения ви дневен ред? – Първа е
госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля госпожо председател, да включим
нова точка: Искания за изплащане на възнаграждения на общински
избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще е т. 2.а.
Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК с докладчик
госпожа Грозева.
Втора беше госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в изплащане на
възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
госпожо Нейкова.
Госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Също във възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам един отговор до председател на
общински съвет. В писма ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има точка
„Писма“ и ви включвам, господин Ивков в тази точка.
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Други предложения? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да дам думата на госпожа Нейкова за
съобщение, бих искала да ви съобщя, че от днешното заседание
отсъстват или ще закъснеят следните лица: отсъства госпожа Цанева
по обективни причини – ползва годишен отпуск; господин Андреев
и господин Баханов са тук, но са дежурни днес и приемат документи
за регистрация или за промяна в наименование или състав на
коалиция и в момента са служебно ангажирани; госпожа
Мусорлиева и госпожа Матева в момента отново са служебно
ангажирани на базата на протоколно решение на Централната
избирателна комисия от вчерашна дата; госпожа Бойкинова, както
вече казах, е на дела; госпожа Ганчева, госпожа Солакова и
господин Пенев ме информираха, че ще закъснеят.
Уважаеми колеги, давам думата на госпожа Нейкова за
съобщение.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като до 18 февруари
2017 г. районните избирателни комисии трябва да предоставят на
Сметната палата информация за банковите сметки за обслужване на
предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които
отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност за
инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, ви
предлагам да им напомним чрез изпращане на писмо по
електронната поща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, чухте предложението.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това уведомяване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, взимам повод от това съобщение. Зная, че
отговорниците по райони са установили контакти с районните
избирателни комисии, попитали са ги и знаят, че районните
избирателни комисии вече редовно организират заседанията си,
изпълняват своите задължения съгласно Изборния кодекс и
организацията на работа в районните избирателни комисии е добра.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Отговор по запитване относно обявена обществена
поръчка.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, ще ви помоля да отворите моята
папка от вчерашното заседание. Вътре има едно сканирано
заявление с № 2318, което е постъпило с искане за разяснение от
фирма, заинтересувана от обществената поръчка. В моята папка за
днешното заседание ви предлагам проект на отговори, които да се
качат в Профила на купувача на нашата страница, съгласно
изискванията на Закона за обществените поръчки.
Моля да го погледнете. То е на основание чл. 33, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, отговорът е на три страници. Пренесени са въпросите от
запитването дословно и са предложени отговори на тези въпроси.
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Моля, колеги, да се запознаем и да направим своите корекции, ако
имаме такива. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Господин Цачев има думата.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Имам предложение по последната точка
само – по последния въпрос. Предлагам последното изречение
въобще на отговора да отпадне. Да не се дава конкретен отговор. А
предходното изречение преди него да завърши с : при което се
покриват заложените минимални изисквания за осигуряване на
сигурността от фалшификации, защото тази дума я има и в самото
задание. Или за предотвратяване, но да не казваме точно дали този
начин, който се предлага, е допустим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
отбелязах това предложение. Благодаря на господин Цачев.
Уважаеми колеги, други? (Реплики, уточнения.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложените
отговори, които да бъдат публикувани на нашата страница с
корекцията в отговора на въпрос последен, а именно: изречение
последно отпада, а в предпоследното изречение, които става
последно, при което се покриват заложените минимални изисквания,
се допълва със “за предотвратяване на фалшификации“.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Да благодарим на господин Райков за своевременната
реакция по този въпрос. Така трябва да отговаряме на запитвания на
въпроси.

Уважаеми колеги, продължаваме с:
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2.а. Искания за изплащане на възнаграждения на
общински избирателни комисии.
Първи докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение, пристигнало от общинската избирателна комисия –
Брегово, и входирано с вх. № МИ-27-14 от 08.02.2017 г. Налице е
контролен лист за предварителен контрол.
Искането е за изплащане на едно заседание, проведено на 30
януари 2017 г., и на две дежурства: на 27 януари и на 7 февруари
2017 г.
На заседанието, проведено на 30 януари, са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове. На
въпросното заседание комисията е прекратила предсрочно
пълномощията на общински съветник и е обявила следващия в
листата за избран.
На 27 януари 2017 г. дежурство са положили председателят и
секретарят, на което дежурство са получили писмото и приложеното
заявление от председателя на Общинския съвет – Брегово. На 7
февруари 2017 г. също са дежурили отново председателят и
секретарят на комисията, поради което ви предлагам да одобрим
така докладваните: заседание на 30 януари 2017 г. и дежурствата на
27 януари и 7 февруари 2017 г., положени от председателя и
секретаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-15 от
10.02.2017 г. е пристигнало искане от общинската избирателна
комисия – Монтана, за изплащане на възнаграждение за проведени
две заседания, а именно на 8 и на 9 февруари 2017 г. Може би си
спомняте, че съвсем наскоро в предходно заседание ви докладвах
възнаграждение на ОИК – Монтана. Проверено е. Това касае
постъпила преписка от Районна прокуратура – Берковица, този път
за осъдения Крум Костадинов Крумов от с. Замфирово, област
Монтана, който също е с две години лишаване от право за заемане
на определена държавна или общинска длъжност, поради което ние
сме изпратили писмо – запитване за извършване на проверка.
В резултат на това на 8 февруари 2017 г. са разгледали
писмото и са определили комисия, след което на 9 февруари 2017 г.
комисията е докладвала, че Крум Костадинов Крумов е регистриран
като кандидат за общински съветник в листата на МК „Единни за
промяна“, но не е избран за такъв.
Поради това ви предлагам да одобрим изплащането на двете
проведени заседания. На първото заседание на 8 февруари 2017 г. са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 7
членове. На второто заседание, което е на 9 февруари 2017 г., също
са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 7
членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-18 от 13
февруари 2017 г. е постъпило искане от общинската избирателна
комисия – Иваново, за изплащане на възнаграждение за две
проведени заседания – на 1 и на 9 февруари 2017 г. на общинската
избирателна комисия.
Заседанието, което е проведено на 1 февруари 2017 г., е било
по повод подадено заявление за предсрочно прекратяване на
пълномощията на общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 3.
На това заседание общинската избирателна комисия е приела
решение да изпрати писмено уведомление до общинския съветник и
да му даде възможност да направи писмено възражение.
Докладвам ви го така подробно, защото след промяната в
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
когато има подадена оставка, на това основание общинската
избирателна комисия би трябвало да вземе решение за прекратяване
на пълномощията и да обяви следващия в листата.
На това заседание са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 7 членове.
На заседанието на 9 февруари 2017 г., на което също са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 7
членове, е било за вземане на решение за прекратяване
пълномощията на същия общински съветник, и за обявяване за
избран на следващия.
В тази ситуация мисля, че за заседанието на 1 февруари 2017
г. не би следвало да се изплаща възнаграждение, но оставям на
Централната избирателна комисия да прецени, тъй като по Закона за
местното самоуправление и местната администрация не се налага
провеждането на такова заседание, когато оставката е подадена на
казаното от мен основание.
Правя предложение да се изплати възнаграждение само за
заседанието на 9 февруари 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, чухте доклада на госпожа Нейкова. Имате ли
коментари? – Не виждам.
Тогава гласуваме това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Цветозар Томов), против – 1 (Александър Андреев).
Предложението се приема.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващото искане е с вх. №
МИ-27-13 от 7 февруари 2017 г. от общинската избирателна комисия
– Русе, с което отправят искане за изплащане на възнаграждение за
проведени заседания на 13 януари и на 24 януари 2017 г.
На заседанието на 13 януари са присъствали председател,
двама заместник-председатели и 7 членове. Заседанието, което е
било на 13 януари, е било по повод писмо от председателя на
общинския съвет за неучастие на общински съветник в пет поредни
заседания на общинския съвет през 2016 г.- и на това основание
общинската избирателна комисия е взела решение да изпрати
уведомление до този общински съветник и да му даде срок да
направи възражение, така както е предвидена и процедурата в тези
случаи, съгласно ЗМСМА.
На заседанието на 24 януари 2017 г., на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели и 8 членове, общинската
избирателна комисия е взела решение, с което е прекратила
пълномощията на общинския съветник и е анулирала издаденото му
удостоверение, както е и обявила за избран следващия
в
съответната листа общински съветник.
Предлагам да одобрим за изплащане възнаграждение на
общинската избирателна комисия в община Русе за двете проведени
заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 1 (Мартин
Райков).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова – заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, искането е с вх. №
МИ-27-17 от 13 февруари 2017 г., от общинската избирателна
комисия – Златица. Иска се изплащането на възнаграждение за
проведени дежурства във връзка с производствата, които са били
пред районната прокуратура. Знаете, че там имаше жалби от едно
лице срещу избора на общински съветници. Има обаче и едно
дежурство, което е проведено на 22 юни 2016 г. По същия повод е,
но не е било разплатено от нас и не е било поискано.
Поради това ви предлагам да заплатим две дежурства на 22
юни 2016 г. на заместник-председател и секретар – дежурства на
двама души.
Дежурства на 23 януари 2017 г. от секретар и двама членове.
Тогава по-голяма група документи са комплектувани и изпращани в
прокуратурата.
И дежурства на 10 февруари 2017 г. също от секретар и
двама членове.
Имат основание. Основанието и в трите случая е нашето
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., раздел втори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, режим на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя
Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред.

Продължаваме с точка трета:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик в залата е господин Андреев – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
проведеното интервю по силата на протоколно решение на
Централната избирателна комисия с господин Хасел, който е
журналист в „Зюд дойче цайтунг“, с две думи само да кажа,тъй като
на вчерашното заседание не успях.
Интервюто обхващаше въпроси както по отношение на
машинното гласуване с оглед и новонастъпилите обстоятелства, а
именно вече обявената обществена поръчка, също и по въпросите
дали осигуряването ще стане от различни държави, които бяха
посочени в имейла.
Отделно от това имаше питане във връзка с електронното
дистанционно гласуване, за което аз дадох обяснение, че през 2017
г. ще има само симулиране на такова гласуване в три симулации,
след което експериментално – в 2018 г., след което вече ще има
евентуално реално при изборите за членове на Европейския
парламент.
Бяха поставени въпроси отделно от това и за образуването на
секциите извън страната, колко са необходимият брой заявления,
както и по отношение на регистрите, които са обявени на нашата
страница, тъй като имаше едно такова объркване от страна на
господин Хасел, а именно по отношение на това, че регистрацията,
която се прави и проверката, която може да се прави на страницата,
е свързана с електронно дистанционно гласуване, което не е вярно и
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аз подробно му обясних какво в момента има като регистри, по
които може избирателите да подадат заявление за гласуване в
чужбина, да се проверят дали са в списъците за гласуване или да си
проверят секцията, в която са.
Но във връзка с това след проведеното интервю постъпи и
един имейл от господин Хасел, който има един допълнителен
въпрос. Той ви е качен във вътрешната мрежа, а именно: въпросът е
ако до 22 февруари 2017 г. – краят на обществената поръчка, никой
не е изявил желание да достави машини за гласуване, какво следва
от това.
Аз предлагам с оглед все пак да отговорим с един кратък
писмен отговор на този въпрос да кажем, че Централната
избирателна комисия не може да предпоставя, че към датата на
обявения краен срок няма да има предложения за машинното
гласуване, с оглед на което не бихме могли да дадем отговор. И няма
да дадем отговор в тази насока.
Въпросът е: „Какво ще стане, ако до 22 февруари 2017 г. –
краят на търга на обществената поръчка, никой не е изразил желание
да достави машини за гласуване?“ Мисля, че ние като комисия не
можем да предпоставяме дали ще се яви някой или няма да се яви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги, чухте въпроса, чухте предложението за отговор.
Коментари? (Коментари и уточнения извън микрофона.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава предлагам отговорът да
бъде, че при висяща процедура на обществената поръчка не бихме
могли да коментираме въпроса. Отговорът ще е писмен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване такъв писмен отговор, който ще бъде
преведен на английски.
Гласуваме. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик в залата –
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение вх. № НС-15-58 от 15 февруари 2017 г. Това е писмо от
районната избирателна комисия в Сливен. Към писмото има
приложено решение № 4-НС от 6 февруари 2017 г. на районната
избирателна комисия относно привличане на експерти, технически
сътрудници и специалисти за подпомагане дейността на районната
избирателна комисия. Решението е заверено копие и е качено в
моята папка за заседанието на 15 февруари. Докладвам ви за
сведение.
И още едно писмо за сведение. Уважаеми колеги, в
Централната избирателна комисия е получена декларация в
оригинал на Ангел Николаев Безергянов, който вече е назначен за
председател на общинската избирателна комисия в Смолян с
решение № 4307-МИ/НР от 14 февруари 2017 г. И това е за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Следващият докладчик в залата съм аз.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка с вх.
№ НС-04-01-12-5 от 16.02.2017 г. е получено вече и сканирано копие
на писмото относно предстоящата ограничена мисия на Бюрото за
демократични избори и права на човека на ОССЕ. Доколкото
докладвах вчера имейла, който е със същото съдържание, и ние
гласувахме писмения отговор, днес ви го докладвам за сведение.
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На второ място, колеги, във вътрешната мрежа е публикуван
файл електронна поща с № НС-00-66 от 16.02.2017 г., наречен
Материал за срещата на 16.02.2017 г., т.е. срещата, която ни
предстои след малко. Колеги, за запознаване във връзка с
предстоящата среща.
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Първо имам едно писмо с вх. № НС-22-34
от 15.02.2017 г. По електронната поща ни питат и казват: „Бих искал
да гласувам по настоящ адрес. Откога ще мога да подам заявление,
съответно колко време ще продължи?“
Ще дам стандартен отговор, ако не възразявате, който не съм
подготвил, че може да подаде заявление до 14-тия ден и по
начините, съгласно чл. 36. Ще ги опиша, както в рубриката
„Въпроси и отговори“ от миналите избори. Това е едното.
За другото, колеги, е качен и въпросът, и отговорът. Отговора
съм го съгласувал с колегата Пенев, който има също, но го
погледнете дали е всичко по чл. 161. Примерно, аз там соча и за
общинските съветници. А всъщност господин Телчаров, който е
председател... Питането е качено във вчерашното заседание и е с вх.
№ НС-22-32. Но аз ви го казвам. Запитването е, че той е председател
на общинския съвет - Садово, и отправя питане към Централната
избирателна комисия, тъй като ще бъде на предстоящите избори
кандидат за народен представител в 17-ти МИР – Пловдив-област, да
му отговорим следва ли да излезе в годишен отпуск и да му укажем,
ако счетем за необходимо, и в какъв вид отпуск следва да излезе.
Въпросът е от вчера, а отговорът е № 10294. Вижте отговора.
Това са относимите норми. Аз го обсъдих и с колеги – с колегата
Солакова и с колегата Пенев преди да дадем отговора. Като тя не го
е виждала, а това е изготвеното от Пенев по друг въпрос.
Въпросът е дали да цитираме чл. 161, ал. 1 – всичко,
включително и това, че е неотносимо към кандидати за общински
съветници, доколкото той ще бъде кандидат все пак за народен
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представител. От друга страна, го насочваме с последното
изречение. Всъщност казваме му, че няма проблем и няма
несъвместимост, но ако ще участва в мероприятия на предизборната
кампания, трябва да излезе в отпуск.
Той има право и на платен, и на неплатен отпуск, но аз не
мисля, че трябва да му указваме и вида отпуск, който да ползва. Пак
ви казвам, за да ги уеднаквим, защото има две писма и не знам дали
колегата е докладвал вече или аз пръв докладвам отговора, така че
ако направим сега промени, той пък ще се съобрази.
Въпросите са прости. Ще бъде кандидат, председател е на
общински съвет, трябва ли да излиза в отпуск и в какъв отпуск.
Проектът за отговор е този. Това е нов член – чл. 161, в смисъл че е
променен през 2016 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, ако
няма коментари? Той е председател на общинския съвет.
РУМЯНА СИДЕРОВА: (Без микрофон.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: Права е госпожа Сидерова. Аз неслучайно
ви обърнах внимание на това изречение. Решихме да го има, защото
даваме цялостно и му казваме какво гласят относимите разпоредби.
След това долу вече казваме, че задължително ползва отпуск за
дните, през които в работното време участва в мероприятията. Ако
искате, можем да махнем това изречение. Не сме длъжни да
цитираме целия закон. Него не го интересува, защото той е
председател на общински съвет, но не е кандидат за общински
съветник, така че е права Румяна Сидерова. Можем да махнем това
изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други корекции? – Не виждам.
Анблок подлагам на гласуване и двете, с корекцията във
второто писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова,), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с оглед часа и с оглед факта, че лицата, с
които ще провеждаме работна среща, вече са тук, прекъсвам
заседанието на Централната избирателна комисия за предстоящата
работна среща, след което ще продължим.

(След прекъсването.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Колеги, срещата ни беше бърза и, струва ми се, много
плодотворна.
Колеги, има предложение за допълване на дневния ред.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател,
уважаеми колеги, правя предложение за нова точка в дневния ред, а
именно взимане на решение на ЦИК и разглеждане на проект на
решение за промяна в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам това да бъде нова точка 1.а.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към новата точка:
1.а. Проект на решение относно промяна в състава на
коалиция.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, тъй като днес с колегата Андреев сме
дежурни, в 10,40 ч. постъпи заявление в Централната избирателна
комисия от коалиция от партии „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –
НФСБ, АТАКА и ВМРО“, която е представлявана от Валери
Симеонов Симеонов, чрез Данчо Димитров Хаджиев, в което
заявление представителите на коалицията заявяват за вписване в
регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
народни представители на 26 март 2017 г., следните промени в
състава на коалиция от партии „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, а
именно в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“, се включва нова партия – политическа партия
„СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ /СЕК/.
Заявлението е подписано от упълномощено лице, а именно
Данчо Димитров Хаджиев, който представи изрично пълномощно,
че може да представлява единия от представляващите коалицията
лица, а именно Валери Симеонов.
Видно от споразумението, коалицията се представлява от
тримата председатели на партии – АТАКА, НФСБ и ВМРО, заедно и
поотделно.
Към
заявлението
бяха
приложени:
Протокол
за
присъединяване на Политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

19
КЛАСА“ /СЕК/ към коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“ от 10.02.2017 г. и тъй като, уважаеми колеги,
според първоначалното споразумение – т. 15 от коалиционното
споразумение между НФСБ, АТАКА и ВМРО за създаване на
коалицията „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, в т. 15 е упоменато, че
решение за присъединяване на други партии към коалицията, се
приема единодушно въз основа на подадено заявление и се подписва
от председателите на ПП НФСБ, ПП АТАКА и ПП ВМРО-БНД, за
което се съставя нарочен протокол. Представен е такъв протокол,
който е подписан от тримата представляващи партиите в
досегашната коалиция и представляващия на партия „СРЕДНА
ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ /СЕК/, която се присъединява към
коалицията.
Представено е, както казах преди малко, пълномощно от
председателя и представляващ коалицията „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Валери Симеонов
Симеонов в полза на Данчо Димитров Хаджиев.
Представено е Удостоверение за актуално правно състояние
на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, издадено на
01.02.2017 г. от СГС–ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.;
Удостоверение № 48-00-78 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на
партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, за внесени от партията
финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; както и образец от
подписа на председателя и представляващ партия „СРЕДНА
ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ Георги Василев Манев; и образец от
печата, който се поставя върху документите на присъединилата се
партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.
Считам, уважаеми колеги, че това са необходимите
изискуеми документи от закона и са налице изискванията на чл. 144,
ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс, и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС
от 26 януари 2017 г. на ЦИК.
Във връзка с горното предлагам Централната избирателна
комисия да вземе решение, с което да допусне промяна само в
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състава, не и в наименованието на коалиция „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, регистрирана с Решение
№ 4234-НС от 6 февруари 2017 г. на ЦИК, с включване на партия
„СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов.
Колеги, имате ли коментари? – Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, не знам как е направено
заявлението, но в началото на проекта на решение казваме: за
промени в състава и наименованието на коалицията.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Променя се само съставът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Тази корекция се извършва.
Колеги, други въпроси? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4314-НС.
Разбира се, ние ще анулираме предходното удостоверение и
ще издадем ново удостоверение на тази коалиция с включване на
новата партия в нейния състав.
Уважаеми колеги, предлагам да изпратим едно писмо до
районните избирателни комисии по електронната поща за
настъпилата промяна.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към разглеждането на следващата
точка:
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте накратко, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, днес беше делото
по жалбата срещу наше решение, с което открихме състезателна
процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Осигуряване наемане на машини за машинно гласуване“ –
срещу наше Решение № 4276-НС. Жалбата е оставена без
разглеждане и делото е прекратено, тъй като жалбоподателят в
указания срок и въпреки дадената му допълнителна възможност до
11,45 ч., не представи доказателства за съществуването на
дружеството в Канада, както и за представителната власт на подалия
жалбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
писмото, което връщам отново на доклад за срещата, която се
организира в Гранитната зала на Министерския съвет утре от 14,00
ч., предлагам да уведомим администрацията на Министерския съвет
за участието на цялата Централна избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само напомням, че в папка
„Покани“ се публикуват поканите, които получаваме, за участие в
семинари при възможност.
Докладвам ви в № ЦИК-00-173 и № ЦИК-00-174 от 15
февруари 2017 г. – уведомление относно срока на поддръжка на
домейн ЦИК.бг – на кирилица и на латиница. Посочени са
сроковете, които изтичат на 5 май 2017 г. Ще ги предоставим на
администрацията, за да може да се предприемат необходимите
действия. И предлагам, колеги, да се възложи предприемането на
необходимите действия за подновяване на домейна на кирилица и на
латиница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме писмо от
„Мобилтел“ във връзка с задълженията. Това е относно
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инвентаризациите на разчетите. Потвърждават, че задължението на
Централната избирателна комисия е било налично към 31 декември
2016 г. Ще се предостави на счетоводството за включване при
годишния финансов отчет.
Колеги, напомням, че във вътрешната мрежа може би вчера е
публикувана цялата документация, включително с проект на
решение за откриване на процедурата за възлагане отпечатването на
хартиените бюлетини. Има една обяснителна записка № ЦИК-09-34
от 15 февруари 2017 г. Колегите Николай Желязков и Милена
Радославова по възложена задача от Красимира Манолова
допълнително прегледаха и актуализираха тази документация с
оглед на това, че тя е изготвена в аналогична редакция от
предишните избори и трябваше много да се внимава да не се
допусне някакъв текст, свързан с предишните избори, който да е
останал.
Колеги, моля да се запознаете и да уточним може би в края на
заседанието кога евентуално да влезе в дневния ред на заседание за
обсъждане и приемане на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, следващ докладчик по тази точка е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е на електронната
поща на Централната избирателна комисия запитване от
председателя на ОИК – Пловдив-град, което на свой ред е отправено
във връзка с постъпило запитване в самата общинска избирателна
комисия във връзка с това дали действащ общински съветник след
регистрирането му за кандидат за народен представител, има
законова пречка да участва в сесиите на Общинския съвет –
Пловдив, през времето, през което ще бъде регистриран като
кандидат за народен представител и до обявяване на изборните
резултати.
Във връзка с това, колеги, съм изготвил проект на отговор,
който е във вътрешната мрежа, в моята папка за днешното
заседание, с № 10289, като ще ви помоля внимателно да го
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разгледаме все пак, за да обсъдим съдържателно хипотезата на чл.
161 от Изборния кодекс и съответно предложения от мен проект за
отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, моля, запознайте се с писмо № 10289 като проект в папката
на господин Пенев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Той е председател на ОИК –
Пловдив, нали така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Пенев,
моля на микрофон.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Запитването до ЦИК е постъпило от
председателя на ОИК – Пловдив, във връзка със запитване,
постъпило в общинската избирателна комисия явно от действащ
общински съветник.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, но в случая са неотносими
кандидат за общински съветник и в случая председател на
общинския съвет. В смисъл такъв, че са неотносими към
длъжността, която заемат, защото питането конкретно е негово.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, приемам да се направи
редакция в предложения проект на писмото, като отпадне изречение
второ, а в изречение четвърто вместо „председателя на общинския
съвет“ да бъде записано „общинският съветник“. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Общинските съветници не са на
трудово или друго възнаграждение. Те получават възнаграждение
само за участие в заседания и в комисиите. Можем да напишем, че
не могат да участват… По време на мероприятие той и без това няма
да участва в заседания и комисии. И какъв отпуск ще ползва? Няма
отпуски. Как хем ще е на мероприятието, хем ще е в общинския
съвет? Искам да си го представя. И кога няма да участва? – Само по
време на мероприятията. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Андреев. (Реплики.)
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Уважаеми колеги, думата има господин Андреев. Не ви ли е
интересно това, което говори господин Андреев? Не ви ли се струва
важно? – Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, с изменението
на чл. 161, ал. 1 общинските съветници правят изключение. Във
връзка с това аз лично считам, че тука въобще няма място тях да ги
поставяме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, след като кандидат за
общински съветник няма пречка да участва в предизборната
кампания, защо ще има пречка да участва в кампанията за народни
представители, като това е друга власт? Даже участието в кампания
за местен орган на власт и на местно самоуправление – основния
орган, той е освободен от това задължение, и изведнъж му
вменяваме такова задължение за участие в предизборна кампания за
законодателния орган.
Смисълът е този, който е свързан с властта, да не участва.
Този човек не получава възнаграждение затова, че е в този орган.
Той не е на трудово правоотношение. Тук как ще излезе в отпуск
лице, което не е на трудово правоотношение? Там няма трудови
правоотношения. Той работи на друго място и за сесиите има право
на неплатен отпуск, защото те вече са платени, за да участва в
сесията на общинския съвет.
Другото, което казах, също е вярно. Той не може
едновременно и да присъства на самата сесия, и да присъства на
някакво мероприятие. По-скоро е уважителна причина да не
присъства на заседание, защото в това време е кампанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, последното изречение, което е
включено в предложения от мен проект за писмо, беше свързано с
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това, че аз не бях убеден дали запитването е от общински съветник
или от председател на общински съвет. Но сега като се запознавам
внимателно отново със запитването, всъщност то е постъпило от
общински съветник, поради което според мене последното
изречение може да отпадне и правя такова предложение. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мога ли
да подложа на гласуване този отговор без второто и четвъртото
изречение от абзац втори – последен?
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – 2 (Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман).
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик по ред – това съм аз.
Колеги, връщам, за да допълня и приключа доклада от тази
сутрин относно срещата ни с ОССЕ. Във вътрешната мрежа в моята
папка е публикуван и преводът на официалното писмо. Колеги, към
него има списък, приложен на български език, на членовете на
мисията на ОССЕ, след което и на председателя на тази мисия,
заедно с неговата биография.
Уважаеми колеги, моля да се запознаете с тази информация с
оглед предстоящата среща, която сме предложили да бъде на 21
февруари след обяд в 16,00 ч. и съответно очакваме потвърждение
на часа.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви с огромно удоволствие писмо от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което
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ни изпраща информацията за трите имена и адреса на българските
граждани, които от 14 ноември 2016 г., т.е. след проведения втори
тур на президентските избори, до 26 март 2017 г. навършват 18
години и ще гласуват за първи път в предстоящите извънредни
избори. Това е писмо с вх. № НС-04-03-29 от 16 февруари 2017 г. То
е папка вътре в моята папка и можете да видите и списъка. Това са
25 577 български граждани – 18-годишни младежи, които ще
гласуват за първи път и на които ние все пак ще успеем да изпратим
писма, така както бяхме решили.
Предлагам ви да го погледнете и ще помоля отново да бъде
изтрит списъкът от вътрешната мрежа, за да не се съдържа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Имате ли други
доклади, госпожо Матева?
РОСИЦА МАТЕВА: Другият ми доклад, който моля в
момента да погледнете, е текстът за Клип № 2, който следва да
одобрим, за да го предадем за изработване. Той е за гласуване на
избиратели с увреждания. Само ви обръщам внимание, че това е
същият текст, който одобрихме миналата година за президентските
избори, като само съм променила датите, до които могат да подават
заявления избирателите с трайни увреждания, за гласуване с
подвижна избирателна кутия. И следващата дата е, ако не са подали
такова заявление за гласуване с такава подвижна избирателна кутия,
могат да бъдат включени в списъка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване този текст.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.

28
Госпожо Матева, нямате повече доклади за днес.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моя папка от днес е писмо
с вх. № НС-00-67 от 16 февруари 2017 г. от „Информационно
обслужване“ АД, в отговор на нашето писмо от 3 февруари 2017 г.,
относно предложение как да бъдат извършвани проверките за
изпълнение на чл. 3, ал. 3. Докладвам ви го сега за сведение, ще ви
помоля да се запознаете и евентуално в утрешното заседание, ако
имате предложения, да можем да върнем обратна информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Нейкова.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева, на която по
обективни причини й се наложи да излезе, поради което докладвам
от нейно име.
Докладвам, че преговорите с Управляващия орган по
проекта, който разработваме и ще реализираме в партньорство с
Държавната агенция „Електронно управление“, ще бъдат утре в
10,00 ч. Госпожа Ганчева като координатор от страна на
Централната избирателна комисия, ще представи гласуваното с
протоколно решение на ЦИК предложение за допълнение в дейност
„1“ от този проект. И господин Андреев също.
Колеги, това е от името на госпожа Ганчева за сведение.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
нашето писмо, което с протоколно решение взехме да изпратим до
Министерството на финансите, по отношение на партиите и
коалициите, които получават субсидии по Закона за политическите
партии, е върнато писмо с вх. № НС-04-12 от 16 февруари 2017 г. от
министъра на финансите господин Ананиев, с което ни е изпратен
списъкът на партиите и коалициите – парламентарно представени и
извънпарламентарните партии с над 1 % гласове в 43-ото Народно
събрание.
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Тази информация ни е необходима с оглед определянето на
партиите и коалициите, които имат правото на медийни пакети и
които ще приемем. Писмото е качено във вътрешната мрежа. За
момента го докладвам за сведение, след което вече ще го докладвам
и със самото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
С това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Колеги, остава последната точка за днес, колеги, с оглед
натовареността ни по отделни работни групи.
Заповядайте по точка четвърта:
4. Доклади по писма до полицейски управления и
постановления на прокуратури.
Първи докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-04-02-26 от 6 февруари 2017 г. от Пето районно управление на
СДВР, с което от нас се изисква информация във връзка с досъдебно
производство – във връзка с нарушение при ползването на лични
данни явно въз основа на жалба от лице. Като се изисква от нас
представянето на стр. 148 от списъка на избиратели, подкрепящи
регистрацията на коалицията „Български консерватори и
реформисти“, участвала в изборите за президент и вицепрезидент на
6 ноември 2016 г. Като се иска информация също така кое е лицето,
представило списъка и от кой служител е приет.
Във връзка с това съм изготвил отговор на писмо, в което
посочваме деня и часа на постъпване на заявлението – стандартно
писмо. И към него прилагаме стандартните документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, нека господин Пенев да представи всичко.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви едно писмо,
постъпило с вх. № ПВР-04-02-24 от 6 февруари 2017 г. от Първо
районно управление на СДВР, към което е приложено и едно
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постановление
за
процесуално-следствени
действия
по
разследването. Искат ни информация за едно конкретно лице:
гласувало ли е на последните избори, и ако да – къде, и да се
представят всички документи по повод гласуването.
В този смисъл съм изготвил отговор на писмо, в което
обяснявам, че не разполагаме с такава информация и по какъв начин
се съставят списъците, с оглед да съдействаме евентуално на
разследващите органи да потърсят информацията по съответния ред.
Следващото, което ви докладвам – това са всъщност две
писма, колеги. Постъпило е първоначално писмо с вх. № ПВР-04-0225 от 6 февруари 2017 г., от Столичната дирекция на вътрешните
работи – отдел „Разследване“, с което се прави идентично на
предходното искане. Тоест, за две конкретни лица дали са гласували
на последните избори, ако – да, в коя секция. Ако са гласували в
чужбина, да им предоставим съответните копия от документи.
Впоследствие във връзка със същото разследване е постъпило
писмо с вх. № ПВР-04-02-30 от 7 февруари 2017 г. от
Министерството на външните работи, към което е приложено друго
писмо, отново от СДВР, отдел „Разследване“, като писмото ни е
препратено по компетентност. С това писмо във връзка със същото
разследване се иска информация дали лицата са подавали заявления
по електронен път за гласуване в чужбина, на коя дата е получено в
Министерството на външните работи и евентуално от кой ІР адрес.
Във връзка с това и след като извърших служебна проверка и
установих, че е възможно информация дали са подавани електронни
заявления, да получим от „Информационно обслужване“ АД, ви
предлагам да изпратим едно запитване до „Информационно
обслужване“ АД… (Реплики.)
Оставям този доклад засега за сведение, за да направим
допълнителна служебна проверка и евентуално след това ще ви
предложа писмо за отговор. Съответно моля да гласуваме
изготвените от мене проекти.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване докладваните писма, без последното.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Приемат се.
Продължете, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви за сведение
постановление на Софийската районна прокуратура от 5 януари
2017 г. по прокурорска преписка № 50498/2016 г., постъпило в
Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-09-1 от 27.01.2017
г., с което е отказано да се образува досъдебно производство.
Както и за сведение постановление за прекратяване на
наказателно производство от 23 януари 2017 г. на Районна
прокуратура – Видин, постъпило в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-09-7 от 25 януари 2017 г., с което е прекратено
наказателното производство по досъдебно производство №
368ЗМ188/2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № МИ-09-10 от 10.02.2017 г. –
постановление за прекратяване на наказателно производство на
прокурор от Окръжна прокуратура – Смолян. Лицето, срещу което е
водено досъдебното производство, е живяло с настоящ адрес в
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и е
гласувало в една от секциите на община Смолян, където е
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постоянният й адрес. От 2008 г. е била заминала. На 7 страници е
разположено постановлението.
В крайна сметка се завършва с това, че лицето от субективна
страна не е осъществило състава, тъй като там е гласувало, не е
съзнавало изискването, че няма право да гласува на тези избори.
От друга страна, завършва - преди да заявят, че прекратяват
наказателното производство, се казва буквално следното: В същото
време от доказателствата по делото се установява, че във връзка с
допускането (чета по-накратко) членовете на СИК-22 в община
Смолян са допуснали нарушение на ИК, за което ще следва да бъде
сезиран компетентният административен орган по чл. 496 от ИК Централната избирателна комисия, които са я допуснали до
гласуване…
Ние имаме и преди такава практика. И сами сме се сещали,
без да ни указват, че е извършено нарушение и не сме налагали
някакви наказания на членове на СИК. Затова ви го предлагам за
сведение, но все пак докладвам какво казва прокурорът.
Имам още един доклад, ако по това няма някакви
предложения.
Вх. № МИ-09-8 от 31.01.2017 г. Тук лицето, срещу което е
водено досъдебното производство, е с двойно гражданство –
българско и на Руската федерация, само че в с. Дълбоки, община
Стара Загора е упражнило вота си, но само за референдума, където
не се е изисквало уседналост. Поради което считат, че изобщо не е
налице съставът на престъпление. А иначе лицето е било
разследвано за престъпление както по чл. 168, ал. 1 от Наказателния
кодекс, така и по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс, затова че на
същата дата в писмена декларация е затаил истина и т.н.
Оказва се обаче, че лицето е гласувало само в референдума,
където не е имало изискването за уседналост и че всъщност няма
състав на престъпление, поради което досъдебното производство е
прекратено. Предлагам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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5. Разни.
Уважаеми колеги, моля да поканим експерта по медийно
планиране.
Докато дойде, бих искала да ви информирам, че утре в 10,00
ч. наш представител ще участва в преговорите с Управляващия
орган по проекта за дистанционно гласуване. Между 11 и 13 ч. наши
представители ще представляват Централната избирателна комисия
на семинар, свързан с референдума. И в 14 ч., както госпожа
Солакова докладва, ще се проведе традиционната среща между
представителите на Министерския съвет, областните управители и
Централната избирателна комисия.
Във връзка с това, колеги, аз утре ще свикам заседанието в
10,30 ч., но трябва да имаме предвид, че утре заседанието ни ще
бъде малко накъсано.
Докато пристигне медийният експерт, заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, както знаете, миналата седмица на 9 февруари 2017 г.
проведохме срещи с ефирните телевизии в България, включително и
с Българската национална телевизия, за да организираме
представянето на видеоклиповете в нашата разяснителна кампания.
Срещите бяха, както казах, с БНТ, БТВ, Нова телевизия, в които
досега сме излъчвали. И по настояване бяхме поканили на среща и
„България он ер“. Многократно се обаждаха и настояваха да
представят телевизията пред нас с евентуалната възможност за
излъчване и при тях.
Зададохме параметри, на които да ни предложат медия
планиране. В рамките на миналогодишната кампания с малко
намаление, за да можем да се поберем в рамките на бюджета, който
имаме одобрен с план-сметката. Така че сега ви представям на
вниманието следните оферти:
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С вх. № НС-25-0 от 15.02.2017 г. от БТВ;
С вх. № НС-25-2 от 15.02.2017 г. от Радио „Фокус“;
С вх. № НС-25-5 от 16.02.2017 г. от Нова телевизия;
С вх. № НС-25-6 от 16.02.2017 г. от Българското национално
радио. Както знаете, там излъчваме и за сметка на план-сметката се
заплаща на Националното радио. Но те са ни изпратили медия план,
за да е ясно как ще бъде излъчването.
С вх. № НС-25-4 от 16.02.2017 г. от „Дарик радио“ и
С вх. № НС-25-3 от 16.02.2017 г. от „България он ер“.
Сега вече медийният експерт е тук. Предлагам ви да
изключим камерата и да го поканим, за да ни даде разяснения по
медия плановете, които предлагаме.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма
възражения, нали?
Моля да се изключат камерите.
Заповядайте за предложението, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е да одобрим така
предложените медия планове, за да започнем да сключваме договори
и да започнем излъчване на нашата разяснителна кампания от 18
февруари 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова), против – 1
(Ивайло Ивков).
Приема се. Благодаря.
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Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
След обяд предстоят важни задачи по групи и комисии.
Свиквам следващото заседание утре, 17 февруари 2017 г., от
10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 13,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

