ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 484
На 20 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н
1.

р е д:

Доклад по разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева

1а. Промени в състави на РИК.
Докладва: Александър Андреев
Ивайло Ивков
2. Доклад относно писмо до КЗЛД.
Докладва: Росица Матева
3.

Проект на решение за гласуване на избиратели със

„служебно заличени, сгрешени или непълни адреси”.
Докладва: Росица Матева и
Йорданка Ганчева
4.

Предложение до президента за насрочване на частичен

избор.
Докладва: Катя Иванова
4а. Доклади по жалби и сигнали.
Докладва: Александър Андреев
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5.

Доклад относно гласуване извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева

6.

Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Метин Сюлейман

6а. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
Докладва: Росица Матева
7.

Доклад по писма.
Докладват: Севинч Солакова,
Йорданка Ганчева, Александър
Андреев, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова и Мартин Райков,
Емануил Христов

8.

Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов, Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Добър ден, колеги! В

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Проектът за дневният ред е пред вас.
Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения на
така предложения дневен ред? Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Да

включим

една

точка

„Промени в състави на РИК”. Има едно искане за промяна в РИК –
Бургас. Отделно от това да включим и една точка, която е „Доклад
по жалби и сигнали”, тъй като е постъпил един сигнал във връзка с
проекта за споразумение с Българското национално радио.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Андреев. Предлагам „Промени в състави на РИК” да бъде нова т. 1а.
Надявам се, че нашата администрация слуша, за да актуализира
дневния ред, тъй като не виждам тук лице от администрацията, а
второто да бъде нова т. 4а „Доклади по жалби и сигнали”.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, моля да има една
нова точка „Възнаграждения на ОИК”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде нова т. 6а.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в „Писма”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви, госпожо
Нейкова. Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако може също да ме включите в
„Писма”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам Ви, госпожо
Бойкинова, заедно с господин Райков.
Господин Сюлейман преди началото на заседанието, преди
точките от дневния ред имам предвид, ще направи съобщение.
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Господин Христов включвам в „Писма”.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо

Арнаудов,

Георги

Баханов,

Иванка

Грозева,

Ивилина

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Цветозар Томов), против
– няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, по обективни причини – ползване на
отпуск, има различни видове отпуск, отсъстват госпожа Цанева и
господин Пенев, госпожа Солакова ме уведоми, че по обективни
причини й се налага да закъснее за днешното заседание. Останалите
колеги, които отсъстват, не са ме уведомили.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
давам думата на господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, подготвил съм
проект на рубриката „Въпроси и отговори”, който трябва да е в
моята папка в днешно заседание. Предлагам да се запознаете с него
и ако не утре, на заседанието в сряда смятам да го включим в
дневния ред и да обсъдим и приемем тази рубрика, тъй като
наистина има голям ефект от нея.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Сюлейман. Колеги, моля да се запознаете с рубриката и да
направите в оперативен порядък своите предложения за корекции, за
да можем след това бързо да приемем съответните текстове за
рубриката и тя да стане активна на нашата страница.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
Доклад по разяснителната кампания, част първа:
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Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа извън папките виждате, че пише клип 2 аудио и клип 2, това е
видео съдържанието на втория клип, който е изготвен за гласуване на
хората с увреждания. Моля да се запознаете с тяхното съдържание и
да ги одобрим за излъчване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да се
запознаете със съдържанието им. Уважаеми колеги, изслушахме
аудио клипа и изгледахме и изслушахме видео клипа. Имате ли
коментари, предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване одобряването на двата клипа.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Цветозар Томов), против – няма.
Двата клипа са одобрени.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, само още един кратък
доклад. Тъй като знаете, че имаме вече всички необходими данни за
да изпратим писмата до 18-годишните, одобрили сме текста на
писмото, предлагам ви да процедираме като миналата година, да
възложим това изпълнение на „Български пощи”. И тъй като днес,
утре или вдругиден ще бъдат готови първите брошури, които
възложихме за отпечатване, смятам, че е уместно като сключим
договор

с

„Български

пощи”

да

възложим

на

тях

и

разпространението. И си мисля, че е добре да ги разпространим, ако
сте съгласни, с вестниците, които те разпространяват в малките
населени места, на които предимно са абонати хора от третата
възраст, а именно „Втора младост”, „Трета възраст” и по този начин
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около 100 хиляди броя получават такива избиратели. Ако сте
съгласни, да възложим разпространението на брошурите с тези
издания, а останалата част да ги доставим до общинските
администрации, на вниманието на секретарите на общини. Идеята ми
е в понеделник и вторник, когато имаме семинар, да уговорим с
общинските администрации разпространението на тези брошури,
чрез тях останалата част, а впоследствие вече, ако правим втората
брошура, както сме се уговорили, заедно с информационния лист ще
ги разпространим и по останалите начини, които използвахме в
предходните

избори, а

именно чрез

НАП, НОИ,

областни

администрации и т.н. Ако сте съгласни, по този начин да сключим
договора с „Български пощи”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева. Колеги, коментари, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване всички предложения, направени от
госпожа Матева.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложенията се приемат.
Колеги, преди да преминем към нова т. 1а, позволете ми да ви
припомня, че в петък ви докладвах за сведение годишния финансов
отчет, който в четвъртък беше изпратен на Министерството на
финансите и получи одобрение в петък. Днес ще трябва да бъде
изпратен на Сметната палата. За запознаване. Колеги, днес папката е
прехвърлена в днешна мрежа, моля ви да я погледнете още веднъж и
ако имаме въпроси към главния счетоводител или счетоводното
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звено, да ги задам и да одобрим днес изпращането на Сметната
палата. Само припомням.
Преминаваме към точка 1а: Промени в състави на РИК.
Колеги, господин Андреев щи ми даде знак в момента, в
който е публикуван проекта в нашата вътрешна мрежа.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
Проект на решение за гласуване на избиратели със
„служебно заличени, сгрешени или непълни адреси”.
Получихме писмо от община Аврен и община Аксаково
мисля, госпожа Ганчева ще бъде по-точна. В тази връзка разпределих
преписката на госпожа Ганчева. В същото време и госпожа Матева е
подготвила проект на решение по тази точка. Принципът е както
миналата година, си спомняте, такъв проект влезе в заседание.
Колеги, и двете съм определила за докладчици по тази точка.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз, госпожо председател, също имам
писмо от община Трън в тази връзка с така наречените „заличени
служебно адреси” след влизането в сила на Наредба РД-02-20-9 от
2012 г. и по този повод, тъй като при предходните избори за
президент и вицепрезидент получихме доста писма, аз бях докладчик
и си спомням, че от община Трън и община Мизия, а мисля, че
имаше и още, колегата Ганчева по принцип си докладва за Аксаково
и Аврен. Затова ние сме изготвили проект за решение. В момента във
вътрешната мрежа е качен проекта на колегата Ганчева, моят не е
качен, защото се оказа, че тя е подготвила принципен проект за
решение, да го докладва тя.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Проектът за решение и на колегата
Матева, и моят е един и същ, затова да ви представя моя. Ако тя има
някакви забележки, ще каже, но аз съм го предложила като
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съвместен проект, тъй като ние ги съгласувахме в началото на
заседанието. Аз искам да докладвам, че на 15-и докладвах писмото
от община Аврен с така наречените „сгрешени адреси”, впоследствие
на 16-и дойде и от община Аксаково. А колегата Матева, доколкото
разбирам, е със „заличени адреси” в община Трън. Не сме посочвали
конкретните писма, но тъй като многократно в нашия мандат сме
уреждали такива въпроси – и за президентските избори, първо аз
предложих проект за решение за Аврен, за Аксаково, след това
колегата Матева предложи за Мизия и за Трън и накрая приехме
принципно решение. Аз изразявам становище, че сега е хубаво
проектът да е принципен, защото знаем, докладвало се е, че много от
общините не сезират Централната избирателна комисия с този
проблем. Така че лично моето становище е да приемем принципно
този проект за решение, който да включва сгрешени, непълни и
заличени адреси и гласуването на избирателите с такива. Тъй като
направих проверка на всички решения, които сме приемали, в този
проект на решение не присъства, не сме го сложили и в проекта на
решение, който приехме принципно за президентските избори, че
вписването става съгласно Методическите указания. То е ясно, така
че не е предмет на диспозитива на решението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, мисля,
че имаме общото разбиране, че следва да бъде принципно решение,
да започнем с проекта, който е предложила госпожа Ганчева.
Госпожо Матева, Вие ще направите и своите допълнения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, проектът е
общ и е в папка с моите инициали. Сега виждам една, две технически
грешки само.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Радвам се, че
сте съумели бързо да направите общ проект, тъй като 15 минути
преди заседанието видях, че има два различни проекта.
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Сега нека да гледаме проекта. Уважаеми колеги, имате ли
предложения за изменение и допълнение към така предложения
проект на решение? Не виждам.
Подлагам на гласуване. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4331-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Понеже извън микрофон с колегата
Матева обсъждахме варианта да се изпрати на общините, аз обаче
предлагам освен на общините да изпратим това решение и на
районните избирателни комисии, въпреки че ще бъде публикувано.
А на конкретните общини, от които сме сезирани, да изпратим едно
АМС ведно с решението за сведение във връзка с тиражите на
бюлетините.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

подлагам на гласуване изпращането на тези две писма.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
Предложение до президента за насрочване на частичен
избор.
Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали в днешно заседание е качен проектът на решение, който
ще ви моля да погледнете. Проектът е относно предложение до
президента на Република България за насрочване на частичен избор
за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас. С писмо
с вх. № МИ-15-76 от 17.02.2017 г. общинската избирателна комисия
Царево ни уведомява, че със свое Решение 153 от 12 февруари на
основание чл. 42, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са
прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство
Лозенец, община Царево, област Бургас, Мария Тянкова Василева.
Към преписката са приложени заверено копие от писмо с изх. № 110
от 09.02.2017 г. на председателя на общинския съвет в Царево до
председателя на общинската избирателна комисия, заверено копие от
заявление с вх. № 353 от 07.02.2017 г. от Мария Тянкова Василева за
предсрочно прекратяване на пълномощията й като кмет на кметство
Лозенец. Обръщам внимание, че желанието за прекратяване е по
лични причини от семеен характер.
В оригинал са представени Решение № 153 от 12.02.2017 г. на
общинската избирателна комисия и справка с рег. № 37015 от
14.02.2017 г. на кмета на община Царево инж. Георги Лапчев
относно броя на населението в кметство Лозенец към 12.02.2017 г.,
датата на която е прието решението от общинската избирателна
комисия. В тази справка кметът ни уведомява, че към 12.02.2017 г. в
село Лозенец са регистрирани 576 души. При това положение ви
предлагам проект на решение, с който Централната избирателна
комисия да предложи на президента на Република България да
насрочи частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община
Царево, област Бургас.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси?
Режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.
Това е Решение № 4332-МИ.
Колеги, пак в моята папка е качен и стандартния текст на
писмо до президента на Република България господин Румен Радев,
като в същото писмо ще бъде отразен само номера на току-що
взетото решение от Централната избирателна комисия. Ще помоля
да гласуваме и изпращането му.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, по дневния ред трябва да преминем към
точка пета: Доклад относно гласуване извън страната.
Докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-0401021 от 17.02.2017 г. То е от госпожа Шекерлетова, която сочи, че
на 14.02.2017 г. в Министерството на външните работи е постъпило
писмо от Временните обществени съвети на българските граждани в
чужбина, с което се сигнализира за забавяне на въвеждането на
заявленията за гласуване в чужбина, получени в ДКП по пощата. В
тази връзка ни информира, че Министерството на външните работи
изпълнява указанията, свързани с утвърдения от ЦИК технологичен
ред за обработка и изпращане заявленията на българските граждани
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и молят за пояснение относно процедурите, извършвани от ЦИК,
както

и

за

причините,

които

биха

могли

да

доведат

до

наблюдаваното от сънародниците ни зад граница забавяне да се
предостави информацията на временните обществени съвети на
българите в чужбина и при последващи запитвания.
Колеги, припомням, че писмото, което датира госпожа
Шекерлетова, полученото до нас писмо, е получено в Централната
избирателна комисия на 13 февруари в 18,40 часа видно от мейла,
докладвано от мен на заседание на 14 февруари и прието за сведение.
В папка с моите инициали във вътрешната мрежа има една
папка „Заявления за гласуване извън страната”, от която е видна
хронологията на постъпващите от Министерството на външните
работи заявления, как става изпращането, а то е незабавно след като
постъпи мейл със заявления, които са получени от ДКП, които се
препращат на „Информационно обслужване” и почти веднага се
връща проверката, като съответно се публикува списък на успешно
или неуспешно потвърдените заявления.
В писмото, което съм цитирала, от Министерството на
външните работи, не считам че временните обществени съвети сочат
за забавяне в обработката, а напротив, както е дадено и в писмото,
отправят призив служителите от ДКП-та да съдействат за по-бързото
въвеждане, за да може да става публикуването на интернет
страницата. Първите заявления от Министерството на външните
работи са постъпили на 13 февруари в 14,30 часа. Видно от
хронологията в папката с моите инициали, помолих сътрудника към
работната група и отговорното лице от администрацията да изготвят
разпечатка от специализирания имейл, където постъпват тези
заявления,

съответно където се изпращат проверките. От там е

видно, че незабавно след постъпването се препращат за проверка в
„Информационно обслужване” и проверката се връща веднага, като
тези действия са ежедневни с оглед постъпването.
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Миналата

седмица

в

четвъртък

или

петък

с

оглед

организиране на работата в Централната избирателна комисия и с
оглед да няма забавяне от страна на Централната избирателна
комисия проведох разговор с господин Светлан Стоев, който е
заместник-председател на Работна група избори, за да попитам дали
в събота и неделя ще постъпват заявления за гласуване извън
страната

на

специализирания

имейл.

Беше

ми

отговорено

положително, като в събота, видно от разпечатката, са постъпили
само 2 заявления, които са препратени незабавно, съответно е
станало и публикуването им. В неделя няма постъпили заявления.
Прави впечатление, че постъпващите заявления са по 2 – 3 в един
мейл, предвид което и подробния доклад, който ви направих за да ви
убедя, въпреки че сме убедени всички като членове, няма причини и
процедури, които да водят до забавяне от страна на Централната
избирателна комисия.
Предлагам да отговорим на госпожа Шекерлетова с проекта
на отговор, който е в моята папка, като уведомяваме, че сме
получили писмото относно призива за съдействие. Първите
заявления за гласуване извън страната са препратени на 13 февруари
в 14,30 часа и че описаните от страна на ЦИК действия са ежедневни
и незабавни с оглед и съобразно постъпването на заявленията за
гласуване извън страната на специализирания мейл, като предвид
горното считаме, че няма нито процедури, нито причини, които да
водят до забавяне обработката на постъпващите от Министерството
на външните работи заявления за гласуване от страна на комисията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване така изготвения отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папката „Заявления за
гласуване извън страната” има един файл, наименуван „Некоректни
заявления”, това са тези заявления, които са с непоправими грешки.
Знаете, че ние регулярно с протоколни решения приемаме такива с
непоправими грешки. Ще ви моля да утвърдим тези като такива с
непоправими грешки, разположени в екселския файл, неприети
заявления от „Информационно обслужване” поради непълни или
грешно попълнени данни в заявленията. Видно от това, става въпрос
за Албания, Холандия, Швейцария, Франция, Словакия, Турция и
отново Албания и Испания и се вижда каква е конкретната причина.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги,

подлагам на гласуване така направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа,
отново в папка с моите инициали има изготвени отговори на писма.
С вх. № НС-00-70 от 18.02.2017 г. е получено писмо от господин
Петров. Той сочи, че има проблем с подаване заявлението за
гласуване извън България. Преди няколко дни е подал едно за град
Карлсруе, Германия. Тъй като обаче процесът в Германия е ненужно
усложнен според него, иска да подаде молба за отваряне на
избирателна секция в Лаутенбург, Франция. След като попълва
заявлението се явява грешка за въведено ЕГН, т.е. той вече успешно
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е подал заявление. Би трябвало да може човек да може да пуска
колкото си иска заявления на колкото си иска места, тъй като същият
този човек не е обвързан с никое от тези места. „Въпросът ми е какво
да правя сега, когато фактически ми е невъзможно да гласувам, тъй
като се намира на 100 км от мястото ми на пребиваване”.
Аз съм подготвила отговор, че в изборния ден може да
упражни правото си на глас във Франция в удобно за него място и
секция, независимо че е подал електронно заявление за Федерална
република Германия, като за целта попълни съответното приложение
от изборните книжа, което ще му бъде предоставено от СИК.
Другото писмо е с вх. № НС-00-68 от господин Боян
Маринов, което по своето питане е почти същото. Виждате проекта
на отговор, който е почти идентичен.
С вх. № НС-22-36 от 16.02.2017 г. сме получили мейл, в който
няма посочено лице, затова в проекта на отговор посочваме имейла.
От този адрес ви припомням, че бяхме получили и друг имейл и ние
приехме за сведение първите 7 подобни, които разгледахме. Но тъй
като вече въведохме практика да отговаряме, че могат да гласуват в
удобно за тях място, ви предлагам проект на отговор до посочения
имейл, тъй като не знаем за кого става въпрос.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е това питане
да остане за сведение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по принцип съм съгласна да
остане за сведение, но с оглед това, че въведохме практиката да
отговаряме на подобни искания, затова и казах в доклада си, че с
оглед че липсва лице, което го е подало вече за трети път, абсолютно
приемам предложението на колегата Андреев да остане за сведение.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

Заповядайте, господин Ивков.

АЛЕКСИЕВА:

Други

колеги?
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз по принцип считам, че всички такива
писма трябва да останат за сведение, но да направим едно съобщение
в стила, в който го е подготвила колегата Ганчева, до всички
граждани в чужбина, които да знаят, че могат да гласуват и че
заявлението има значение само относно образуване на секция, а не да
отговаряме на стотици такива писма. Или пък, ако все пак решим да
отговаряме, нека тогава им кажем, само да допълним предишните
две писма, че Приложение № 22-НС ще им бъде предоставено в
съответната секция, в която отидат да гласуват. Защото така като
напишеш на човек и той ако не знае, че може да го намери там ще се
чуди от къде да го намери, ще го търси в сайта на ЦИК, а те са там,
на място. Просто да допълним, че това приложение ще им бъде
предоставено на място. И в предишните ни отговори да се допълни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По отношение на първата част
считам обаче като ръководител на групата, че както правим за
страната, гледаме всяко питане, колкото и идентични да са писмата
по своя характер, те се различават и би следвало да отговаряме на
всички граждани, които се вълнуват за гласуването извън страната,
да им съдействаме.
По отношение на втората част от изказването на колегата
Ивков мисля, че е ясно, такива ни бяха и предните отговори,
декларация пред СИК. Нямам нищо против да прецизираме, така че
да стане ясно предвид предложените отговори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И втора
реплика от Вас, господин Ивков. (Тази реплика е извън микрофона.)
Колеги, и следваща реплика от мен. Като по принцип съм
напълно съгласна с едно подобно съобщение, както съм казвала
многократно на работни срещи, бих подтикнала Централната
избирателна комисия към размисъл не следва ли това съобщение да
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бъде публикувано на нашата интернет страница след изтичане на
сроковете за подаване на заявления за гласуване извън страната, за
да не стимулираме да се случи онова, което тревожи Централната
избирателна комисия, а именно определени лица да подават
заявления за да бъде образувана секция, знаейки след това, че могат
да гласуват навсякъде. Затова аз подкрепям по принцип, господин
Ивков, това съобщение, но бих искала това съобщение да бъде
публикувано на нашата страница след изтичане на срока.
Уважаеми колеги, тъй като по първите две писма е ясно, че
ще изпратим отговор, но по второто писмо има предложение да
остане за сведение, затова подлагам на гласуване първите две писма.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
По третото писмо имаше предложение да остане за сведение.
Докладчикът подкрепя това предложение. Има ли противно
становище, колеги? Няма. Остава за сведение.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ще ви моля да
ме

упълномощите,

тъй

като

вчера

разглеждах

списъка

на

потвърдените заявления в нашата интернет страница, който се
публикува за конкретните държави. Има места, където биха могли да
се обединят. За да не минава всяко обединяване през зала, защото те
непрекъснато се менят. Примерно в държава Япония има две в
Токио. Със съдействието и на „Информационно обслужване”, което
поддържа системата, да направим нужните обединения с оглед и
съдействие на българските граждани.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, ще
допълня, „Информационно обслужване” би могло един път седмично
или един път на две седмици да прави обобщена справка за това, за
да бъде информирана Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Господин Андреев, връщаме се към точка 1а от дневния ред:
Промени в състави на РИК.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в моята папка е качен проектът. Постъпило е с вх. № НС-1568 от 19.02.2017 г. по електронната поща писмо от районната
избирателна комисия Бургас, подписано от председателя и секретаря,
с което ни препращат предложение от упълномощения представител
за Бургас на партия АТАКА Павел Димитров Шопов, който прави
предложение за промяна на техен член в районната избирателна
комисия. Към предложението е приложено заявление от Иван
Иванов, член на РИК – Бургас, с което моли да бъде освободен
предсрочно от заеманата длъжност като член на районната
избирателна комисия с оглед това, че е кандидат в кандидатската
листа на Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО във втори
Бургаски многомандатен изборен район. Към предложението е
приложено и пълномощно на преупълномощения представител от
представляващия партията и отделно от това удостоверение за
актуално състояние, което не е необходимо в случая, и декларация на
члена, който трябва да бъде назначен, а именно Магдалена Лазарова
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Атанасова – Чакърова, с приложено копие на дипломата й. По
образование е юрист.
Независимо че са постъпили по електронната поща те ще
постъпят и в оригинал от районната избирателна комисия, но с оглед
и да не бъде спирана работата на районната избирателна комисия
предлагам да вземем решение, с което да освободим като член на
районната избирателна комисия на Втори изборен район Бургаски
Иван Георгиев Иванов и на негово място да назначим за член на
районната избирателна комисия Магдалена Лазарова Атанасова –
Чакърова, като на освободения член се анулира издаденото
удостоверение, а на назначения нов член се издаде удостоверение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев), против – няма.
Това е Решение № 4333-НС.
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Две са писмата с един и същ входящ
номер, който е НС-15-67 от 18.02.2017 г. Едното е постъпило
заявление от Димитър Керин, член на районна избирателна комисия
РИК 16, изборен район Пловдив, с което поради това, че щял да бъде
като кандидат се обръща към нас да постановим решение, с което да
го освободим и на своето място предлага резервния член. Не прилага
обаче никакви документи. Затова аз предлагам днес да изпратим до
политическата сила АТАКА писмо, с което да им дадем възможност
в най-кратък срок да дадат предложение, за да се произнесем
направо със замяна.
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След разискванията, които направихме с оглед на това, че ще
бъде депутат, моля да се върнем след малко отново към тази точка.
Не съм преценил правилно, че е по-добре в този случай да уважим
молбата и да изпратим писмо за своевременно предложение. Ще
изготвя решение до края на заседанието.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, господин Ивков,
ще се върнем към тази точка.
Продължаваме с точка 4а: Доклади по жалби и сигнали.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в моята папка е качено едно възражение, сигнал, по-точно то е
сигнал

срещу

проекта

за

споразумение

за

отразяване

на

предизборната кампания в програмите на БНР. Два пъти е изпратено
с вх. № НС-10-31 от 19.02.2017 г., като към него е приложен самия
сигнал-възражение от ПП ВОЛЯ, с което се възразява срещу проекта
за споразумение, предложено от Българското национално радио за
подписване от представителите на партиите и коалициите, които са
регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в
предизборната кампания. Знаете, че ние това споразумение на
основание чл. 189, ал. 4 го одобряваме след като то бъде сключено.
Бихте могли да се запознаете със сигнала. Два пъти е изпратено едно
и също възражение, т.е. сигнал-възражение, като със сигналавъзражение, който е подписан от адвокат Нихризов като е приложено
пълномощно от партия „Днес”, която би следвало да е старото име на
партия ВОЛЯ, но няма актуално състояние. Аз помолих от нашия
регистър да проверят кога е променено наименованието и дали
партия „Днес” е партия ВОЛЯ с оглед и представителната власт на
упълномощеното лице.
Във

възражението

в

крайна

сметка

се

твърди,

че

разпределението, което е направено за участие на представителите на
партиите, коалиции и кандидатите на партии и коалиции в
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отразяването на предизборната кампания, а именно в диспутите, в
платените диспути, счита, че не съответства на правилата, които ние
сме приели за отразяване на предизборната кампания, тъй като със
споразумението Българското национално радио е разпределило
диспутите между парламентарно представени партии и партии,
които имат представители в Европейския парламент, също такива,
които са имали при изборите за 43-то Народно събрание над 0,5 %
действителни гласове. Втората група на диспути са по същите теми,
както и за първите, са между партии и коалиции, които не са били
парламентарно представени, не са представени в Европейския
парламент и в предходните избори не са получили повече от 0,5 % от
действителните гласове. Считат, че това разпределение противоречи
на закона, противоречи на нашето Решение № 4239, което е за
правилата за отразяване на предизборната кампания и в крайна
сметка молят да не утвърждаваме споразумението в този му вид.
Споразумението следва да бъде подписано до 31 дена преди
изборния ден, а именно до 22-и, тъй като излъчването и отразяването
на предизборната кампания следва да започне от началото на
предизборната кампания, а именно 24 февруари.
В тази връзка към възражението е приложена и поканата,
която е отправена от страна на Българското национално радио с
приложения проект на споразумение, което да бъде подписано от
представителите, с което се казва, че приложено се изпраща проект
на споразумение за отразяване на предизборната кампания за
изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.,
което е изготвено на основание текста на Изборния кодекс, а именно
чл. 189, ал. 4, че подписването ще бъде в днешния ден в 11 часа, като
също така отдолу е написано , че молят за всички въпроси и
коментари по текста на решението да се обръщаме към лицата, които
отговарят за изготвянето на проекта, съответно които ще участват в
подписването на споразумението.
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Към изпратената преписка възражението освен проекта за
споразумение и поканата е приложено и пълномощното на
представляващите, а именно Адвокатско дружество. В самото
пълномощно е описана и възможността да подават възражения, т.е.
да участват в подписване на споразумението по чл. 189, ал. 3 и ал. 4
от Изборния кодекс, т.е. те имат представителната власт в тази
връзка.
Уважаеми колеги, аз приемам това възражение повече в
частта му като сигнал, защото по реда на чл. 189, ал. 4 ние
одобряваме вече сключеното споразумение между Българската
национална

телевизия

и

Българското

национално

радио,

и

упълномощените представители, а не бихме могли да навлизаме в
процеса на договарянето между страните по споразумението. В тази
връзка мога да кажа, че аз лично считам, че към момента така
представения ни проект все още не е подписано споразумение, но
отделно от това в рамките на нашите правила, които ние сме приели,
сме приели, че Българската национална телевизия и Българското
национално радио имат редакторската свобода да определят
формите, форматите и екипите, както и темите за отразяване на
предизборната кампания. С оглед на това считам, че към момента
ние нямаме, първо, възможността да се произнасяме, но дори и да се
произнесем то аз не виждам в какво е нарушена възможността да
бъде обективно отразена кампанията на всеки един от участниците.
Във връзка с това ви предлагам ние да напишем едно писмо
до БНР, възражението е пуснато с копие до Българското национално
радио и до съответната политическа сила, че ние одобряваме вече
изготвеното споразумение, с оглед на което в момента това
възражение и този сигнал е преждевременен по отношение на самото
одобряване на споразумението. На второ място, евентуално да им
запишем това, което казах, че от гледна точка на самото
споразумение поне моето мнение е, че не считам, че има нарушаване
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на правилата. Разбира се, ако комисията реши нещо различно, то
бихме могли да го добавим в писмото.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Андреев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изпращане на писмо
до политическата сила с копие до БНР, в което ние поясняваме, че
ние се произнасяме по вече сключено споразумение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов),
против – 2 (Георги Баханов, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен с това, че Централната
избирателна комисия може да се произнася само по вече сключено
споразумение. Ние можеше да разгледаме този сигнал, ако в него се
съдържат данни за това, че е на път да се извърши някакво
нарушение. Може и да не е така, но имаме достатъчно възможности
да съберем информация за проекта на споразумение, което съвсем
скоро предстои да стане споразумение. Считам, че ЦИК ръководи
целия изборен процес и една от най-важните дейности е
превенцията. Така че ако ние бъдем сезирани за нещо подобно, ние
трябва да го разгледаме ако сериозни основания да се произнесем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков.
Продължаваме с точка шест от дневния ред:
Искане за отваряне на запечатани помещения.
Докладчик е господин Сюлейман, заповядайте.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. №
ЦИК-14-6 от 15.02.2017 г. по електронната поща и в оригинал на
17.02.2017 г. е постъпило искане от кмета на община Смядово,
област Шумен, за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в
град Смядово на ул. „Славянска” № 2, това е бившата сграда на
общинската администрация, в която се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за общински
съветници и кметове и националния референдум, произведени на 25
октомври 2015 г., за извършване на експертиза на изборните книжа и
материали и предаването им на отдел „Държавен архив”, Шумен.
В тази връзка съм подготвил проект на решение, който е в
моята папка в днешно заседание. В проекта на решение, както
виждате, съм посочил, че срокът на съхранение на изборните книжа
и материали от произведените избори за общински съветници и
кметове от 25 октомври 2015 г. и от референдума не е изтекъл,
поради което те не подлежат на предаване на „Държавен архив”.
Това е по-особеното на този проект на решение, с оглед на което
предлагам да приемем решение, с което да разрешим отваряне на
запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали, горепосочени в проекта на решение, с цел извършване на
експертиза при спазване изискванията на Закона за националния
архивен фонд и предаването на изборните книжа и материали от
произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката
от 23 и 30 октомври 2011 г. и предаването им на отдел „Държавен
архив”. По-надолу съм посочил, че за достъпът е необходимо да се
съставят съответните протоколи съгласно нашето Решение № 2661 и
по-точно т. 31 и след предаването на книжата, за които срокът за
съхранение е изтекъл, от отдел „Държавен архив” и унищожаването
на останалите книжа и материали кметът на общината да изпрати в
ЦИК информация, съдържащи основанието и реда за отваряне на
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помещението и предаването им за постоянно съхранение, както и за
унищожението. Решението подлежи на обжалване по реда, който е
посочен в проекта на решение. Предлагам да гласуваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Сюлейман.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 4334-ПВР/МИ.
Продължаваме

с

нова

точка

6а:

Изплащане

на

докладвам

ви

възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.Колеги,

постъпило с вх. № МИ-27-11(1) от 09.02.2017 г. искане за изплащане
на възнаграждение на членовете на общинска избирателна комисия
Оряхово за проведени заседания и дежурства през месеците януари и
февруари 2017 г. Искането е за изплащане на дежурство за 10 и 11
януари 2017 г., което е дадено от 3 члена на общинската избирателна
комисия, като основанието е подготовка на материали за провеждане
на заседанието на 13 януари. Прави се искане за изплащане на
дежурство на 12 януари от 1 член на общинската избирателна
комисия, който е различен от тримата, дали дежурства на 10 и 11,
който пък е изготвил и качил на сайта на общинската избирателна
комисия съобщение за провеждане на заседанието.
Дотолкова, доколкото на 10 и 11 януари дежурствата като
имена на далите дежурства съвпадат в двете дати и това, което са
правили тримата членове на общинската избирателна комисия е да
подготвят материалите за провеждане на заседанието, което се
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състои в издирване на решенията, касаещи провеждане на заседание,
и в конкретния случай на наше Решение № 2901, с което ние сме
разписали реда за изплащане на възнагражденията и основанията за
това, както и Решение № 3054-МИ от 01.02.2017 г., което е наше
принципно решение за действията на общинските избирателни
комисии при прекратяване пълномощията на общински съветник, ви
предлагам да одобрим изплащането на едно дежурство за дата 10
януари на тримата дежурни от общинската избирателна комисия и
дежурството на 12 януари, което е дадено от 1 член на общинската
избирателна комисия.
Следващите дати са заседание на 13 януари 2017 г., на което
са участвали всички членове на общинската избирателна комисия,
които са 11, на което са разгледали постъпилите документи от
председателя на Общинския съвет с доказателства за доказателства
за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник на
основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА и е взето решение да бъдат
изпратени данните на общинския съветник, за да има възможност
той да подаде възражение.
Следващото дежурство е на 23 януари, отново дадено от 3
членове на общинската избирателна комисия. То е било отново за
подготовка на материалите за провеждане заседание на 23 януари.
След това на 23 януари е проведено заседание, на което са
разгледали възраженията от общинския съветник, представените
документи и е взето решение, с което са прекратени пълномощията
на този общински съветник и е обявен следващият. В заседанието на
23 януари са участвали отново всички 11 членове на общинската
избирателна комисия.
Последното дежурство е дадено на 2 февруари от 3 члена на
общинската избирателна комисия. Дежурството е било за подготовка
на материалите, които са ни изпратили, а именно копия от всички
документи, протоколи от заседания и решения, които са взели и
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които ви докладвах, за изпращане на искане до Централната
избирателна комисия за изплащане на възнаграждения на ОИК –
Оряхово. Така че на база на моя доклад ви предлагам да одобрим
изплащане на възнаграждение за дежурства на 10 януари на 3 члена
на ОИК, дежурства на 12 януари на 1 член на ОИК, заседание на 13
януари на всички 11 члена на ОИК, дежурство на 21 януари за 3
члена на ОИК, заседание на 23 януари за 11 члена на ОИК и
дежурство на 2 февруари за 3 члена на ОИК – Оряхово.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка седма от дневния ни ред:
Доклади по писма.
Първа е госпожа Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви покана, на
която все още не е дошъл превода, с вх. № ЦИК-07-38-1 от
18.02.2017 г. Тя е за среща в Брюксел на 21 март. Когато дойде
преводът, тогава ще ви я докладвам отново, сега е само за сведение.
Докладвам ви с вх. № ЕП-03-1-5 от 16.02.2017 г. превод,
дошъл днес, като това е покана да попълним въпросник, достъпен на
посочения линк, от Даниела Дута относно европейската избирателна
система. Предлагам всеки от вас, който желае, да попълни
въпросника или да го препратим на Обществения съвет в случай, че
имат желание и те да попълнят въпросника с оглед експертните си
знания.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Цветозар Томов), против – няма.
С оглед на така взетото решение писмото ще бъде изпратено
до Обществения съвет и по електронната поща до всеки член на
ЦИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-23-23 от 18.02.2017 г., което е получено по електронната поща и
е писмо от Сургут, Русия, от Атанас Атанасов, който е председател
на Сургутското българско землячество. Писмото е до Бойко Василев
Коцев, извънреден пълномощен посланик на Република България в
Москва. Вътре се излагат мотиви, че с оглед издаването на
документи с биометрични данни по днешното състояние на нещата е
необходимо

български

граждани,

притежаващи

такива

на

територията на руската федерация да пътуват до Москва, Санкт
Петербург и от неотдавна и от Катерининбург за подаване и
получаване на документи. Сочи, че са огромни териториите на Русия,
САЩ и Бразилия и „може да предложите по наша молба и наше
настояване да се закупят мобилни устройства за снимане на
биологична информация в тези страни”. Молят се българските
власти да разрешат издаването на тези документи без плащане.
Молят правителството и Върховния съд на България да отложат за
следващите избори обезателно използването на машинно гласуване.
Имат предложение относно икономисаните средства и призовават
отговорните хора да не се харчат пари без много да се мисли.
Смятат, че техните аргументи не са без основание и молят да
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изпратим това писмо по тяхна молба до компетентните органи.
Надяват се за разбиране. Аз, колеги, предлагам това писмо да го
приемем за сведение и запознаване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да се
запознаете и ако счетете, че е необходимо да се разглежда подетайлно, моля да го върнем.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение с
вх. № НС-23-21 от 16.02.2017 г. писмо, което е във връзка със
съвместното проектно предложение. То е предоставено на работната
група. Знаете, че миналата година беше проведена среща и днес се
очаква до края на деня да получим съвместното проектно
предложение с нанесени поправки и корекции и след това ще се
съберем работната група, за да го обсъдим на база на това, което
получим. Така и уведомих председателя в петък, че то ще бъде
получено до края на деня днес. За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Следващ

докладчик

по

писма

е

господин

Андреев,

заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
под формата на писмо с вх. № НС-20-22 от 17.02.2017 г. за сведение
получения оригинал от договора, който сме сключили във връзка с
пресклипинга с Българската телеграфна агенция. Същият да бъде
предоставен

на

счетоводството

с

оглед

изпълнението

след

приключването на договора. Той е за два месеца, по време на
активния период на изборите.
Отделно от това ви докладвам постъпило писмо с вх. № НС04-02-5 от 17.02.2017 г. по електронната поща. Това е от Областна
дирекция на МВР Хасково, с което във връзка с образувана
предварителна проверка по преписка ни изискват информация, а
именно декларациите, подадени от Надежда Колева Стойчева за
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изборите за народни представители като член на районната
избирателна комисия в оригинал, заверени копия от нашето Решение
№ 4199 за назначаването на РИК и № 4277-НС от 11.02.2017 г., с
което беше изменен състава на РИК, т.е. беше освободена госпожа
Колева и съответно на нейно място беше назначен друг член от
политическата сила и писмено становище какви действия са
предприети от ЦИК във връзка с установяване на обстоятелството,
че Надежда Колева е била общински съветник към Общинския съвет
Харманли, а е била назначена за член на районната избирателна
комисия Хасково за произвеждане на изборите. Предвид кратките
срокове желаят да получат информацията и документите както
сканирани по електронен път, така и по пощата.
С оглед на така исканата информация аз лично считам, че
оригиналите на декларациите не следва да бъдат предоставени, а да
бъде предоставено заверено копие. Няма пречка нашите две решения
да бъдат изпратени като заверени копия, въпреки че те се намират
публикувани на нашата страница, но с оглед действията на органите,
за да могат да си извършат проверката, няма пречка ние да им ги
предоставим. По отношение на т. 3 считам, че тук не би следвало ние
да даваме становище, освен в писмото моето предложение беше да
напишем, че Централната избирателна комисия не е извършвала
действия във връзка с установяване на тези обстоятелства, тъй като
счита, че няма несъвместимост по отношение на изпълнението на
нейната позиция като общински съветник и член на районната
избирателна комисия. Това е отговорът, който считам, че би
следвало да изпратим и ви предлагам да го гласуваме. Проектът не е
качен във вътрешната мрежа, предлагам го в момента.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам колегата Андреев да
изготви отговорът, да се запознаем с него и тогава да го гласуваме.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма пречка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще бъде изготвен
отговорът и ще бъде внесен в залата.
Следващ докладчик е госпожа Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
вчерашните частични избори само да ви уведомя. В събота вечерта
макар и късно се чух с общинските избирателни комисии, бяха
предали

изборните

книжа

и

материали,

бяха

подготвили

помещенията за гласуване. В неделния ден нормално започна
изборния ден, имаше една смяна на председател на секционна
избирателна комисия в община Ветово. Те бяха направили справка
както в Методическите указания, така и в закона и бяха решили, че
независимо че лицето, което се предлага, не е от одобрените от
резервния списък следва да назначат, за да бъде в пълен състав
секционната избирателна комисия. Второто им притеснение и въпрос
беше дали да направят преназначаване или да назначат на същата
освободена длъжност, за да няма промяна в квотното разпределение.
По този начин решиха въпроса. Изборният ден в общи линии
протече спокойно, по всички жалби се произнесоха навреме въз
основа на извършени проверки, нямаше обжалване до Централната
избирателна комисия. Има справка за активността, тя се изпращаше
регулярно по електронната поща от администрацията на ЦИК и в
момента има подготвена обобщена справка за избирателната
активност. Може би вече колегата Грозева е докладвала, ще има два
балотажа – за кмет на община Кубрат и за кмет на кметство
Глоджево. В другите избори успешно са избрани кметове. В
Мирянци имаше един кандидат, но за сметка на това активността
беше неочаквано висока. Това е за изборния ден.
Докладвам ви преписки като писма. С вх. № ЦИК-02-16 от
20.02.2017 г. писмо от главния счетоводител на Народното събрание
във връзка със споразумението, което имаме, за м. януари справките
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с приложени съответните счетоводни документи. Докладвам ви го за
сведение,

знаете,

предоставя

се

на

счетоводството

и

при

необходимост, само ако има несъответствие, тогава се връща в зала,
ако всичко е наред, съгласно споразумението се изплаща.
Получили сме писмо от администрацията на Министерския
съвет с вх. № НС-03-22-1 от 20.02.2017 г. в отговор на наше писмо с
искане за осигуряване на експертна

помощ от страна на

администрацията на Министерския съвет и по-специално по
процедурата за възлагане на отпечатването и изработката и
доставката на хартиените бюлетини за гласуването в изборите за
народни представители. Те са ни посочили двама експерти от
„Административно

и

правно

обслужване,

управление

на

собствеността и обществени поръчки”. Ще се предостави копие и на
администрацията. Докладвам ви го за сведение на този етап.
Колеги, само напомням още един път, че имаме макет и
образци на бюлетини за страната и за извън страната и предложение
за технически характеристики, които може би след като се запознаем
всички ще следват в дневния ред.
Колеги, докладвам ви за сведение с вх. № ЦИК-02-15 от
17.02.2017 г. получили сме копие от заповед, издадена от главния
секретар на Народното събрание във връзка с обявената средна
месечна заплата от Националния статистически институт. Тази
заповед е издадена, главният счетоводител също се е снабдил с
разпечатка от официалната страница с оглед на актуализация на
възнагражденията на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви с вх. № НС-11-3 от 18.02.2017 г. от коалиция
КОЙ – Българската левица и Зелена партия, предоставили са ни за
актуализация мобилен телефон. Предлагам да се предостави на
администрацията, за да може да се отрази в справката и в регистъра
на партиите и коалициите.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване. Колеги, гласуваме сега и последващи отразявания, които
само ще се докладват в залата.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка с
вх. № ЦИК-09-36 от 17.02.2017 г. Както обяви госпожа Алексиева,
още на 17-и беше изготвен годишния отчет за касово изпълнение на
бюджета и на сметките за чужди средства, оборотни ведомости и
друга отчетна информация за 2016 г. Това е докладната записка на
администрацията, с която ни се представя в изпълнение на
указанията на Министерството на финансите изготвен отчет за
касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства
към 31 декември, допълнителна информация, разшифровки, справки,
обяснителни записки и други, баланс, отчет за приходите и
разходите, приложение към годишния финансов отчет и годишна
оборотна ведомост. Същите те по електронна поща са изпратени така
както са указанията в Министерството на финансите, включително
на служителя от министерството, който отговаря за Централната
избирателна комисия като звено отговорници за първостепенни
разпоредители с бюджет. След получаване на статус, одобрен на
файловете от информационната система, Централната избирателна
комисия трябва да одобри изпращането на годишния финансов отчет
на Сметната палата. Получени са и допълнителни указания, имаме и
статус, одобрен от министерството, но е предложено да се изготви
една допълнителна справка – отчет на касовото изпълнение по
показатели, и това е представено с докладна записка с вх. № ЦИК-09-
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36-1 от 20.02.2017 г., трябва да е във вътрешната мрежа, от госпожа
Манолова. Този отчет съдържа обобщена информация за отчета за
касовото изпълнение на бюджет и отчета за касово изпълнение на
чуждите средства. Да се предостави на Министерството на
финансите и на Сметната палата, както е описано и в докладната
записка. Предлагам да одобрим изпращането им до Министерството
на финансите и Сметната палата.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
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, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение с
вх. № ЦИК-06-2 от 17.02.2017 г. в регистъра на обществените
поръчки е публикувана информацията за откритата процедура за
възлагане изработването и доставката на хартиените бюлетини.
Може би, както вече ви казах, констатира се техническа грешка в
поканата и след одобрение от Централната избирателна комисия
коригираната покана трябва да се изпрати отново за публикуване
както в регистъра, така и до Печатницата на БНБ.
Колеги, с вх. № ЦИК-09-37 от 20.02.2017 г . госпожа
Манолова предлага във връзка със заявена необходимост за
изработка на визитки да одобрим разход в общ размер до 1000 лв. без
ДДС, за да може да бъдат разходвани през цялата 2017 г. за
членовете на Централната избирателна комисия. По бюджета са
налични такива средства. Предлагам да одобрим.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, 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, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, ще продължим след това с докладите по писма, но
има готовност по предходни точки, по предходна точка 1а, от
господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, както в предходния доклад по
тази точка ви казах, изготвих проект за решение, който е качен в
моята папка, директно за промяна. След като се запознах с цялата
папка на РИК – Пловдив е видно, че ПП АТАКА е предложила за
член на районната избирателна комисия господин Керин, а за
резервен член госпожа Сиракова, която е с висше юридическо
образование и е попълнила надлежно декларацията. Нещо повече,
казва се, че в случай, че господин Керин бъде освободен на
основание чл. 51, ал. 2, директно да назначен резервния член.
Поради това ви предлагам проект на решение, като преди
евентуални изказвания по него правя едно допълнение от това, което
виждате на екраните си. В правните основания считам, че трябва да
включим в този конкретен случай не само чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6, а и
чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс. И вече не като предложение, а само
обръщам внимание дали имаме задължение в такива случаи – чл. 67,
ал. 1, да включим едно изречение да се уведоми незабавно
политическата сила, в случая ПП АТАКА, за извършената промяна в
диспозитива, след което на новоназначения член на РИК да се даде
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удостоверение. Другото, за което трябва да ви информирам и не го
виждате в проекта, е, че въпросната госпожа към момента е
заместник-председател

на

общинската

избирателна

комисия

Пловдив. Имали сме дебати по този въпрос преди и решихме, че след
като Изборният кодекс не го изисква, няма несъвместимост в такива
случаи, затова предлагам проект за решение така както го виждате с
промените, които предлагам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като сега гледам проекта за
решение на колегата Ивков, предлагам му в първия абзац вместо
„поради предложението му за кандидат” да стане „поради
номинирането му за кандидат за народен представител в кандидатска
листа”, да не е членувано, понеже иначе все едно от него изхожда
предложеното, поне аз така го разбирам. И само един въпрос. В
самото заявление на господин Керин ли е посочено да бъде назначен
резервния член или някой друг? Защото не го разбрах.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В самото заявление, само че то е
ирелевантно, защото съгласно чл. 67, ал. 1 и без да е предложена ние
пак сме длъжни така да направим. Обаче отгоре в мотивната част аз
описвам накратко какво съдържа заявлението. Не това е обаче
мотивът на ЦИК да назначи резервния член, ние сме длъжни да
направим така съгласно чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс дори да
нямаше негово предложение. Но тъй като човекът явно познава
кодекса и е колега, ни е указал какво следва да направим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Госпожо
Иванова, заповядайте. (Госпожа Иванова говори извън микрофона.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, съгласен съм, колега, видях го и аз,
това не е точният термин и затова ние не го оправомощаваме, а го
назначаваме. Но в заявлението пише така. Аз цитирам дословно за

37
какво е заявлението, а той така го е написал „да бъде оправомощена”,
а ние, разбира се, назначаваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. За онези,
които ни наблюдават, защото за пореден път има въпрос, поставен
извън микрофона, беше поставен въпрос по отношение на абзац
втори от мотивната част, на който въпрос господин Ивков отговори.
Уважаеми колеги, не виждам други коментари.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение без допълнението в диспозитива, господин Ивков, защото
не сте го описали и защото колегите не пожелаха да го обсъдят.
Уважаеми колеги, „освобождава”, „назначава” и удостоверенията в
диспозитива заедно с обжалването.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),
против – няма.
Това е Решение № 4335-НС.
Колеги, по точка втора от дневния ред има готовност:
Доклад относно писмо до КЗЛД.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
от председателя на Комисията за защита на личните данни с вх. №
НС-23-22 от 17.02.2017 г., с което председателят на комисията на
основание чл. 22, ал. 5 от Закона за защита на личните данни ни моли
да им предоставим заверени копия от следните документи, а именно:
заявление за регистрация на партии, подадени от всяка от
регистрираните от ЦИК партии; заявление за регистрация на
коалиция от партии, подадени от ЦИК и регистрирани; както и
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решение за образуване на коалиции за всяка от регистрираните
коалиции и информация относно обстоятелството по отношение на
кои списъци по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК на регистрирани партии и
коалиции е възможно извършването на справка по чл. 136 от ИК чрез
интернет страницата на ЦИК.
В отговор ви предлагам писмо, което е в папката с моите
инициали, като текстът на писмото ще претърпи известна корекция в
смисъл: „В отговор на Ваше писмо с изх. № еди-кой си, с вх. № на
ЦИК и на основание протоколно решение от днес приложено
изпращаме ви копия от следните документи, а именно: 12 броя
заявления за регистрация на партии, регистрирани в ЦИК за участие
в изборите на 26 март; 9 броя заявления за регистрация на коалиции
и 5 броя заявления за промени в състави на коалиции, регистрирани
в ЦИК за участие в изборите на 26 март; 14 броя решения за
образуване на коалиции и анексите към тях; 4 броя приемопредавателни протоколи за предаване на списъците по чл. 133, ал. 3,
т. 5, както и по чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за осигуряване
на възможност за извършване на проверка от избирателите по чл. 136
и чл. 143 от

ИК. Обръщам внимание, че според мен поради

непълнота на писмото в писмото на КЗЛД е посочено правното
основание, касаещо само партии, списъците в подкрепа на партии и
съответната проверка. Но тъй като е посочено, че се изисква и за
коалиции съм посочила правното основание и за коалиции.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева. Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така представения ни отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
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Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме с точка „Доклади по
писма”.
Заповядайте от името на госпожа Нейкова.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, колегата Нейкова е
подготвила писмо до „Информационно обслужване”, до Сметната
палата и до всички районни избирателни комисии, с което ви
предлага да изпратим пълната актуализирана информация за
регистрираните в ЦИК партии и коалиции, тъй като знаете, че
настъпиха промени в последния момент, а именно има заличаване на
една от регистрираните партии и до последния момент се
извършваха промени в съставите на коалиции. И тъй като ние сме
изпращали

информацията

според

настъпилите

промени,

предложението е да се изпрати отново пълния списък на
регистрираните за участието в изборите партии, коалиции и
съставните партии към тези коалиции, които са регистрирани.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващи двама докладчици
съвместно госпожа Бойкинова и господин Райков, като от микрофона
отправям за пореден път забележка, че еднакви преписки трябва да
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се завеждат с еднакъв номер. Забележката, естествено, не е към
Централната избирателна комисия.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви искане с вх. № НС-1030, което е наименувано жалба от Българския национален съюз
„Нова демокрация”, но по същество това е искане за възстановяване
на внесения от партията депозит от 2500 лв. Предлагам да отговорим
с писмо, което е в моята папка. Основанията за възстановяване на
депозита на партията са уредени в чл. 130 и 137, ал. 2, 3 и 4. Видно от
решението, с което сме отказали регистрацията на Български
национален съюз „Нова демокрация” е, че не попада в тези хипотези,
нито пък сме в хипотезата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс.
Предвид на това, че няма изрична уредба в Изборния кодекс при
отказ за регистрация, предлагам да отговорим в този смисъл, че не са
налице нито едно от горните основания за възстановяване на
депозита на партията.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване на писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моята папка от 18-и има един
проект на писмо, моля да го погледнете. Става въпрос за постъпила
молба с вх. № НС-10-29 от 17.02.2017 г. с искане за възстановяване
на депозит в полза на партия Национално движение „Единство”.
Същото е като на колегата Бойкинова.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка

Грозева, Ивилина

Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме
със следващ докладчик, това е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, информирам ви, че с писмо с
вх. № НС-22-34 от 17.02.2017 г. сме получили по електронната поща
искане от Банко Стоянов, който е представляващ на информационна
агенция „Фокус”. Той иска от Централната избирателна комисия да
му предоставим данни за изборите за президент и вицепрезидент под
формата на таблици на майкрософт ексел, но ги иска по населени
места. Той казва, че на нашата страница са представени по секции.
Предлагам да му отговорим, че Централната избирателна комисия
няма задължение и не събира и анализира данните по населени
места, а само по секции, райони и на национално ниво. Всички данни
се намират в сайта на Централната избирателна комисия и той би
могъл от там да си получи сам информацията, но при нас такава
информация няма.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Христов.
Колеги, подлагам на гласуване такъв отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, знаете, че малко порано приехме Решение № 4332-МИ относно предложението
президентът на Република България да насрочи частични избори за
кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас.
Междувременно в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо с вх. № МИ-15-76/1 от днешна дата от общинската
избирателна комисия Царево, към което е приложено тяхно Решение
№ 155 от 15.02.2017 г., с което са допуснали поправка на техническа
грешка в Решение № 153 от 12.02.2017 г. относно предсрочното
прекратяване на пълномощията на кмета на село Лозенец. Доколкото
тази поправка касае една дата на пристигане на писмото на
председателя на Общинския съвет в общинската избирателна
комисия и не се цитира никъде в Решение № 4332-МИ, касаещо
нашето предложение до президента за насрочване на частични
избори за кмет, аз ви го докладвам за сведение, като ще го приобщим
към първоначалната преписка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може би трябва да го
приобщим към документите, които изпращаме до президента заедно
с писмото, не само при нас.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, току-що ми беше
разпределено писмо с вх. № НС-05-68-1 от днешна дата. То е от
областния управител на област София госпожа Диана Тонева,
адресирано е до Централната избирателна комисия, до трите районни
избирателни комисии, до Столична дирекция на вътрешните работи,
до заместник-кмета на Столична община и до директора на Пожарна
безопасност. „Във връзка с уточняване логистиката за произвеждане
на изборите за народни представители на 26 март ви каня на работна
среща, която ще се проведе на 21 февруари 2017 г. от 10 часа в
заседателната зала на областната управа”. Съответно е резолирана до
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мен, госпожа Сидерова, госпожа Бойкинова, господин Пенев и
госпожа Солакова. Предполагам, че срещата е продиктувана веднага
след проведената среща с областните управители в Министерския
съвет и предполагам какви въпроси ще бъдат задавани. Питам ви
дали да ходим на тази среща или тя е твърде ненавременна. Какво да
им отговорим например на запитванията за машинното гласуване?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. С оглед доклада на колегата
Грозева аз смятам, че на тази среща трябва да отидат представители
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги,

противни становища? Не виждам. Чухме становищата в зала, ще има
наши представители.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване принципното
предложение утре на тази среща да има наши представители.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – 10 (Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова).
Колеги, няма да има присъствие от страна на ЦИК утре.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Относно питането на госпожа Матева,
на срещата с областните управители…
РОСИЦА МАТЕВА: Няма защо да обяснявате това.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Защо да не уведомя комисията? Имаме
достоверна информация къде ще бъдат ситуирани трите РИК-а. 24-и
и 25-и ще бъдат както на втория тур на президентските избори в
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Арена „Армеец” със същата логистика, така че да не се засичат
потоците, 23-и РИК ще бъде ситуиран в зала Универсиада.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз считам, че не можем в
момента да се позоваваме на тази така или иначе леко неофициална
информация, която е събрана. Мисля, че точно тази среща, която е
организирана утре от областния управител във връзка с логистиката,
ще касае обсъждането на тези въпроси къде ще приемат районните
избирателни комисии. И доколкото Централната избирателна
комисия извършва контрол по организация на изборния процес,
затова предложих да присъстват и наши представители.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това го приемам като
лично обяснение.
За отрицателен вот заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:

Колеги, аз гласувах „против”,

доколкото се намираме в предизборен период и въпросите, които
касаят един областен управител, касаят и всички останали областни
управители и администрации. Централната избирателна комисия
трябва да изпълнява функциите си както е предвидено в закона – на
заседания и с взимане на решения. Гласувах „против”, защото
считам, че областният управител трябва да уведоми Централната
избирателна комисия, защото Централната избирателна комисия
действа като колективен орган, трябва да ни уведоми за всички
решения, свързани с логистиката, за да може да се намеси там,
където е необходимо и сметне за добре ЦИК в този случай. Считам,
че следва да изпратим писмо или да се обадят отговорниците в
областната администрация и да изискат писмена информация по
въпросите, които ни интересуват.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това беше
отрицателен вот.
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Уважаеми колеги, остава още един докладчик по тази точка,
този докладчик съм аз. На първо място, с вх. № НС-04-01-129 от
20.02.2017 г. и във връзка с предстояща среща с представители от
ОСС за наблюдение на парламентарните избори в България на 26
март тази година, която ще се проведе утре от 16 часа тук, се обръща
към нас Министерството на външните работи, за да помоли за лице
за контакт, с което да се комуникира по логистични въпроси.
Уважаеми колеги, предлагам това лице да бъде Цветомира
Жекова. Имате ли други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, на второ място във вътрешната мрежа в
моя папка е публикуван превод от английски език с вх. № НС-02-81
от 20.02.2017 г. за специалната, извинявайте, колеги, не комисия, а
специалната мисия на ПАСЕ за наблюдение на парламентарните
избори в България. Колеги, има и други грешки в превода, които не
са съотносими обаче към доклада. Ще видите програмата на мисията
на ПАСЕ за наблюдение на парламентарните избори, също така и ще
видите лицата, които ще дойдат в Централната избирателна комисия
от страна на ПАСЕ. Колеги, докладвам ви го за сведение и за
сведение, че на 24 март, а не май 2017 г. срещата ще бъде в 18 часа, а
не както по-рано ни беше представена в 15 часа. За сведение, колеги.
На следващо място, във вътрешната мрежа е публикувана
информация за среща на Централната избирателна комисия с
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„Информационно обслужване”. Това е стенографския протокол от
работната

среща

на

Централната

избирателна

комисия

с

представители на „Информационно обслужване”, която се проведе
на 18.02.2017 г. Докладвам ви го за сведение.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател,
тъй като същото възражение е получено и по отношение на БНТ от
страна на упълномощените представители на ВОЛЯ, можем ли да
приемем и да гласуваме същия отговор като на писмото за БНБ, тъй
като едно и също е възражението. Отговорът е, че в момента е
преждевременно

разглеждането,

тъй

като

няма

сключено

споразумение. Отделно от това е качен и отговорът, който колегата
Ганчева искаше да види на писмото към ОДВР Хасково.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колеги, предложих да отложим
отговора, тъй като в ЦИК не съществува единна позиция. Мисля, че
писмото-отговор не е гласувано и предлагам направо да го
разгледаме на следващото заседание, а не да го изпратим сега.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, аз ще
гласувам процедура за отлагане за утрешното заседание, но нека,
колеги, да обсъждаме въпросите един по един. Първият въпрос,
който беше поставен, беше във връзка със сигнала-възражение и
срещу проекта на споразумение с БНТ. Предложението на господин
Андреев е да върнем същия отговор, както и на сигнала-възражение
срещу проекта на БНР.
Колеги, не виждам коментари.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
Вторият въпрос, който се повдига, е отговорът до Областна
дирекция на МВР Хасково, подготвен като проект от господин
Андреев. Предложението е да се запознаете с цялата преписка и утре
този проект да се разгледа отново.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване отлагането на
разглеждането на този проект на отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 4
(Александър Андреев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова и Росица
Матева).
Уважаеми колеги, отложихме тази преписка за утре.
Колеги, с това закривам под условие днешното заседание на
Централната избирателна комисия, условието е, както ви съобщих, е
с оглед пристигащите преписки в рамките на днешния ден. Ако не се
налага свикване на следобедна част, уважаеми колеги, свиквам
следващото заседание на комисията утре от 11,30 часа, като
напомням, че в 11 часа ще бъде подписано споразумението между
Съвета за електронни медии и Централната избирателна комисия, а
от 16 часа ще бъде срещата с ОССЕ.
(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Невена Чехларова

