ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 491
На 28 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно приемане на правила за
определяне на помещения, разрешаване на достъп до тях и
предаване и съхранение на изборните книжа и материали от
произведени избори и национални референдуми.
Докладва: Румен Цачев
2. Проект на решение относно опаковане, предаване и
съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
Докладва: Румен Цачев
3. Доклади относно гласуването извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
4. Методически указания за СИК при гласуване с хартиени
бюлетини.
Докладва: Румяна Сидерова
4а. Доклад относно числовите данни от втори тур на
частичните избори.
Докладва: Емануил Христов
4б. Проект
на
решение
относно
определяне
на
възнагражденията за ОИК и СИК при произвеждане на местен
референдум.
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Докладва: Иванка Грозева
5. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Румен Цачев, Метин Сюлейман,
Иванка Грозева, Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков
6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват:Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ерхан Чаушев
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова
8. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Румяна Сидерова,
Мария Бойкинова, Камелия Нейкова, Александър
Андреев, Катя Иванова, Йорданка Ганчева, Росица
Матева, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Цветозар Томов.
9. Доклади по писма от прокуратури.
Докладва: Росица Матева
10. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Мартин Райков, Таня
Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, госпожа
Мария Мусорлиева – заместник-председател, и госпожа Севинч
Солакова - секретар.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред.
1. Проект на решение относно приемане на правила за
определяне на помещения, разрешаване на достъп до тях и
предаване и съхранение на изборните книжа и материали от
произведени избори и национални референдуми с докладчик
господин Цачев.
2. Проект на решение относно опаковане, предаване и
съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни
представители на 26 март 2017 г. с докладчик господин Цачев.
Колеги, записани са като точка първа и втора от дневния ред,
но ще бъдат разгледани на един малко по-късен етап.
3. Доклади относно гласуването извън страната. Докладчик –
госпожа Ганчева.
4. Методически указания за СИК при гласуване с хартиени
бюлетини. Докладчик – госпожа Сидерова. Това също е точка, която
ще бъде разгледана по-нататък. Систематично и съдържателно
проектите на господин Цачев и госпожа Сидерова са свързани.
5. Искания за отваряне на запечатани помещения с докладчици
господин Цачев, господин Сюлейман, госпожа Грозева и господин
Арнаудов.
6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК с
докладчици господин Христов и госпожа Грозева.
7. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа
Бойкинова, госпожа Грозева, госпожа Нейкова, господин Андреев,
госпожа Иванова, госпожа Ганчева, госпожа Матева.
9. Доклади по писма от прокуратури с докладчик госпожа
Матева.
10. Разни.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще помоля да включите и нова точка
за публикуване на числовите данни от втория тур на произведените
частични избори и в точката доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Христов, предлагам точката да бъде нова точка 4а във връзка с
числовите данни от втори тур.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да ме включите в точката за отваряне на
запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Колеги, други? Госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаема госпожо председател, моля
да бъде включена с проект за решение относно възнаграждения на
ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум на територията
на община Трън. Да ме включите и в точката доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това
да бъде нова точка 4б. Включвам ви и в точката доклади по писма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точката за изплащане на
възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви.
Уважаеми колеги, има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред. Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, първо ми позволете да ви информирам, че от днешното
заседание по обективни причини отсъстват госпожа Цанева,
господин Пенев и господин Райков. И отново по обективни причини
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ще закъснеят госпожа Сидерова, госпожа Бойкинова и госпожа
Мусорлиева. Господин Томов току-що също ме уведоми, че идва за
заседанието.
Колеги, също така ми позволете да ви информирам, че в
„Държавен вестник” бр. 19 от 28 февруари е обнародван Указ № 91
на Президента на Републиката за насрочване на частични избори за
кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас, на 30
април 2017 г. За сведение, колеги.
И отново преди да преминем към точка първо от дневния ред
давам думата на госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-18-8 от 27 февруари 2017 г. от директора на Държавната
избирателна комисия на Република Словения, с което казват, че
двама членове на Държавната избирателна комисия биха желали да
наблюдават изборите на 26 март. Интересуват се какви документи
трябва да подготвят. Пътните разходи и разходите за настаняване ще
бъдат заплатени от тяхната комисия.
Предлагам ви да изпратим тяхното запитване до
Министерството на външните работи с копие до Държавната
избирателна комисия на Словения, за да може да бъдат
своевременно снабдени с исканите документи и в Централната
избирателна комисия да постъпи искането от Министерството на
външните работи, необходимо за постановяване на нашето решение
за регистрацията им като международни наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова. Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от дневния
ред, доколкото точки 1 и 2 отложихме за по-късен час.
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Заповядайте, госпожо Ганчева – доклади относно гласуването
извън страната.
Точка 3. Доклади относно гласуването извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали
във вътрешната мрежа се намира таблицата, която отразява
входящите заявления, които ни се препращат от Министерството на
външните работи. За ваше сведение от вчера след обяд и към
момента непрекъснато пристигат заявления, тоест техният брой се
увеличава доста. Днес, знаете, е последният ден.
Госпожо председател, винаги когато докладвам в тази точка,
никой не ме слуша!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, госпожо
Ганчева, изчакайте за секунда, за да уточнят колегите други
въпроси. Както видяхте, и при откриването на заседанието и
представянето на дневния ред, се получи същото. Изчакваме
колегите да уточнят.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще ви моля с протоколно решение
да приемем, вчера с мен се свърза госпожа Петкова, която е
съветник в посолството на Република България в Мадрид, и поиска
да им бъде изпратена с оглед улеснение организацията на изборите
за място Леон, където досега не е имало секция, а съгласно броя на
заявленията има достатъчно подадени и се предполага, че с нашето
решение ние ще обявим това място контактна информация. Ще ви
моля с протоколно решение да я изискаме също от „Информационно
обслужване” и да я препратим както на имейла на посолството, така
и на Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя

7
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова)
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам като
входящи номера писма, с които са поставени въпроси, на които ние
вече имаме изпратени отговори, и да ги гласуваме ан блок с
отговори, които вече са изпратени. Входящ номер вх. № НС-22-81 от
27 февруари 2017 г., вх. № НС-22-79 от 27 февруари 2017 г., вх. №
НС-22-82 от 27 февруари 2017 г., вх. № НС-22-73/1 от 27 февруари
2017 г.
Колеги, с входящи номера вх. № НС-22-76/1 от 28 февруари
2017 г., вх. № НС-22-81 от 28 февруари 2017 г. са получени
благодарствени писма за оказана помощ при подаване на
заявлението за гласуване извън страната.
Докладвам ви за сведение и писмо вх. № НС-22-83 от 28
февруари 2017 г., което е с технически въпрос както до нас, така и до
съпорт.
Колеги, като входящи номера ще ви докладвам постъпили
мотивирани предложения от ръководители на дипломатически и
консулски представителства, които ще бъдат съобразени при
приемане решението по чл. 12, както и ще бъдат обобщени като
информация в табличен вид, за да може всеки един от нас да се
запознае със същата информация от администрацията. Входящ
номер НС-04-01-13/16 от 27 февруари 2017 г., което е от посолството
ни в Париж. От Молдова с вх. № НС-04-01-13/10 от 27 февруари
2017 г.; от Генералното ни консулство в Одрин вх. № НС-04-0113/17 от 27 февруари 2017 г.; вх. № НС-04-01-13/2 от 27 февруари
2017 г. от Кишинев. От Нигерия и Израел - вх. № НС-04-01-13/13 от
27 февруари 2017 г.; от Москва вх. № НС-04-01-13/14 от 27
февруари 2017 г.; от Валенсия вх. № НС-04-01-13/20 от 28 февруари
2017 г. и вх. № НС-04-01-13/15 от 27 февруари 2017 г.; вх. № НС-0401-13/18 от 28 февруари 2017 г. от Лондон; отново от Париж с вх. №
НС-04-01-13/19 от 28 февруари 2017 г.; и от Сургут с вх. № НС-0413-21 от 28 февруари 2017 г.
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Докладвам ви писма отново за сведение, които са постъпили
и до ЦИК и до съпорт с входящи номера НС-22-76/2 от 28 февруари
2017 г.; вх. № НС-00-110 от 28 февруари 2017 г.
И, колеги, докладвам във връзка със съобщението, което ви
направих вчера, данни за съгласие от приемащите държави към
момента липсват за около петдесет и няколко държави. Постъпила е
преписка с вх. № НС-00-01-11/6 от 27 февруари 2017 г. както в
оригинал, така и по имейл с данни за съгласия. Колеги, малко покъсно в заседанието ще ви докладвам, след като се обобщи
информацията, за колко държави в момента нямаме данни за
получено съгласие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. В този смисъл след обяд или по-късно в заседание
отново ще върна точка трета от дневния ред.
Уважаеми колеги, тъй като отложихме и точка четвърта, а по
точка 4а докладчикът е извън зала, продължаваме с точка 4б –
проект на решение относно определяне на възнагражденията за ОИК
и СИК при произвеждане на местен референдум. Заповядайте,
госпожо Грозева.
Точка 4б. Проект на решение относно определяне на
възнагражденията за ОИК и СИК при произвеждане на местен
референдум.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. В
моя папка от днешна дата е качен проект на решение за определяне
възнагражденията на членовете на Общинската избирателна
комисия и секционните избирателни комисии за произвеждане на
местен референдум на територията на град Трън, община Трън, на
26 март 2017 г. Вижте възнагражденията, които съм посочила.
Що се касае до точка втора, а именно определянето на
еднократните възнаграждения на членовете на секционните
избирателни комисии при произвеждане на местния референдум,
съм посочила две цифри. Ако желае Централната избирателна
комисия да коментираме кой от двата размера, посочени в
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решението, да бъде приет, ще се съобразя с мнението на Комисията.
А в точка първа, както виждате, е определено еднократно
възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия –
Трън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля ви за обсъждане на
възнагражденията, посочени във втора точка, кое от двете
предложения би следвало да приемем. В първия вариант ми се
видяха твърде малки възнагражденията, но няма да възразя и да
останат. Възнагражденията на ОИК за нови и частични избори,
които сме приели с наше Решение № 4097, са 60, 55 и 50 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова); против
– 1 (Йорданка Ганчева).
Колеги, това е Решение № 4366-МР.
Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред – искания
за отваряне на запечатани помещения. Колеги, мисля, че тези
доклади са стандартни. Ще помоля докладчиците в съкратен вариант
да ни представят проектите си на решения.
Първи докладчик е господин Цачев. Заповядайте.
Точка 5. Искания за отваряне на запечатани помещения.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, проектът на решение е в папка с
моите инициали. Постъпило е искане за отваряне на запечатано
помещение в община Плевен с вх. № НС-14-9 от 24 февруари 2017
г. С искането кметът на общината моли да бъде разрешен достъп до
запечатано помещение, в което се съхраняват книжа и материали от
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с цел
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преместването на тези книжа в друго помещение и използване на
така освободеното помещение за съхранение на книжата и
материалите от изборите на 26 март 2017 г. Преместените книжа ще
бъдат запечатани по съответния ред и ще изчакат момента, когато
може да се пристъпи към тяхното архивиране, съответно
унищожаване по предвидения ред.
Предлагам да разрешим отварянето на това помещение, което
се намира в сградата на община Плевен, с цел преместването на
книжата в друго помещение и освобождаване на помещението за
съхранение на книжата от изборите на 26 март 2017 г. За
съответните действия ще бъдат представени протоколи по реда на
наше Решение № 2662.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари имате ли? Не виждам. Подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова).
Решението е № 4367-НС.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, аз
предлагам този проект да го отложим, тъй като от допълнителната
информация, която получих във връзка с това искане, което е
постъпило в Централната избирателна комисия, а именно с вх. №
НС-14-8 от 23 февруари 2017 г. от кмета на община Царево, се
установи, че в същото помещение се съхраняват изборни книжа от
националния референдум от 27 януари 2013 г., от изборите за
Европейски парламент в 2014 г., от местните избори в 2015 г., от
националния референдум от 25 октомври 2015 г., както и от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
националния референдум от 2016 г. Затова предлагам на този етап
да задържим и да видим как ще продължи делото във връзка с
референдума.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, номерът на проекта,
който ще ви докладвам, е 4365-ПВР за отваряне на запечатано
помещение в община Монтана, област Монтана. С вх. № ПВР-14-65
от 22 февруари 2017 г. на Централната избирателна комисия е
пристигнало писмо, подписано от кмета на община Монтана, Златко
Живков, с което се иска отваряне на запечатано помещение,
намиращо се в сградата на общинския архив в Монтана, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври
2011 г. с цел извършване на експертиза по предаване на книжата и
материалите в „Държавен архив” – Монтана.
Предлагам ви да разрешим на община Монтана да отвори
запечатаното помещение № 2 в сградата на общинския архив в
Монтана и съответно да извърши предаването на изборните книжа и
материали, подлежащи на архивиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Това е Решение № 4368-ПВР.
Продължете, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект касае искане за
отваряне на запечатано помещение в община Ново село, област
Видин, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
С вх. № НС-14-10 от 27 февруари 2017 г. е пристигнало
писмо от кмета на община Ново село Георги Стойнелов с искане за
разрешаване на достъп до запечатаното помещение, което се намира
на втория и третия етаж в общинската сграда, в което се съхраняват
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изборните книжа и материали от произведените избори за народни
представители на 5 октомври 2014 г., във връзка с преместването на
тези материали в отделен архив, намиращ се на третия етаж в
административната сграда на община Ново село с цел осигуряване
на достъп за новите книжа и материали от изборите, които ще се
произведат на 26 март 2017 г.
Предлагам ви да разрешим на община Ново село да отвори
запечатаното помещение и да премести изборните книжа и
материали в помещението, намиращо се на третия етаж в
административната сграда на Ново село, като го запечата и съгласно
наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
уважаема госпожо Грозева. Колеги, коментари? Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз предлагам на докладчик да включи
един абзац, след като се преместят в новото помещение, също да
бъде запечатано по реда на Решение № 2662. Такъв абзац имаше в
решението на колегата Цачев. Тези документи се преместват в друг
архив до предаването им вече за архивиране, след като изтече
срокът. Просто да се включи и този абзац, за да се запечата и новото
помещение по реда на Решение № 2662.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване заедно с това уточнение, направено от господин
Баханов.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова).
Колеги, това е Решение № 4369-НС.
Следващият докладчик по тази точка е господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
искане, постъпило с вх. № ЦИК-14-10 от 27 февруари 2017 г. от
кмета на община Сатовча, област Благоевград, за отваряне на
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помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори за народни представители през 2014 г.,
евроизбори през 2014 г. и за президент и вицепрезидент на
Република България през 2016 г. с цел поставяне за разделно
съхранение на изборните книжа и материали и протоколи от
предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.
В самото искане изрично не е посочено, че има книжа и
материали от референдума, но след проведен телефонен разговор се
оказа, че такива наистина има в това помещение, затова ви го
докладвам само за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В папка с мои инициали е
дългоочакваното от кмета на Пазарджик разрешение за отваряне на
помещение. От 9 февруари сме атакувани с писма, всичките на мой
доклад, които не съм докладвал, защото в едно от помещенията се
съдържат книжата от референдума. Корекции в решението, което
виждате, които аз правя сега при доклада. Там, където пише от кои
дати са постъпили с този входящ номер, освен 9, 14, 15 и 17 ще се
добави и датата 20 февруари. А също така и вх. № ПВР-14-66 от 27
февруари. Тоест докладвам два входящи номера: ПВР-14-43 с
посочените дати 9, 14, 15, 17 и 20 февруари и вх. № ПВР-14-66 от 27
февруари 2017 г.
Освен това в диспозитива на решението, където пише
„книжата и материалите от изборите за кметове и за президент”
отпада словосъчетанието „за кметове и” и остава само „за президент
и вицепрезидент”. Но след него допълваме „на 6 и 13 ноември”.
Това са корекциите, които правя сега в зала, тъй като не са
нанесени от машинописката, с която работих, по една или друга
причина.
Там има още едно помещение, в което има изборни книжа и
материали от множество избори и референдуми, но сред които и
националния референдум, за който още нямаме влязло в сила
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решение. След това ние публикувахме писмото, те са се запознали и
сега правят частично искане само за едното помещение, в което се
съхраняват тези книжа. И респективно даваме вече разрешение за
това помещение. Ще се уточня с тях по телефона дали другите
искания ще са висящи, за да ги внеса пак на доклад или не са
висящи, а са си решили проблема по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни
проект на решение заедно с корекциите, които господин Ивков
направи в зала.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова); против – 1(Росица Матева).
Благодаря. Колеги, това е Решение № 4370-НС.
Господин Христов, стигнахме до точка 4а – доклад относно
числовите данни. Заповядайте.
Точка 4а. Доклад относно числовите данни от втори тур на
частичните избори.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, както знаете, вчера госпожа Солакова докладва как е
преминал вторият тур от частичните избори, които се проведоха –
първият тур на 19-ти, вторият – на 26-ти. Свързах се с
„Информационно обслужване” и ми казаха, че имат готовност и
чакат от нас само разрешение за качване на числовите данни от
резултатите за втория тур.
Предлагам Централната избирателна комисия да вземе
протоколно решение да се качат на нашия сайт и на съответните
общински избирателни комисии числовите данни със сканираните
протоколи от резултатите от втория тур.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, господин Христов. Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Росица Матева).
Уважаеми колеги, докато дойде докладчикът в зала,
продължаваме с точка шеста – искания за изплащане на
възнаграждения. Уважаеми колеги, отново ще ви моля, с цел
процесуална икономия по-кратичко да ги докладвате.
Първи докладчик е господин Христов.
Точка 6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, получено е писмо от Общинската избирателна комисия –
Балчик, с искане за заплащане на възнаграждение за проведени
заседания и дежурства, като всички тези заседания и дежурства са
във връзка с дела в Административен съд – Добрич. Става дума за
дежурство на 25 януари 2017 г., на което са присъствали
председателят и един член във връзка с получаване на призовката за
явяване на заседание в Административния съд. На 26 януари, на
следващия ден, има проведено едно дежурство и заседание. На
дежурството са присъствали председател и един член – дежурството
е било във връзка с участието на тези двама представители на
Общинската избирателна комисия на делото в Административен съд
– Добрич, но като се върнали вечерта, са провели и заседание. На
заседанието са присъствали 6 от единадесетте члена. И тъй като
дежурството и заседанието са в един ден, предлагам да бъде
заплатено само заседанието, тъй като тези двама души, които са
участвали през деня в съдебното дело, са присъствали и вечерта на
самото заседание.
На 27 януари 2017 г. има дежурство отново от председателя и
един член във връзка с решение на съда. Трябвало е да подготвят
съответно становище.
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Има дежурство също на 3 февруари, на 10 февруари и на 13
февруари – все от двама члена, във връзка с изпращане на
становищата, получаване на други документи от съда и т.н.
Предлагам да бъдат изплатени пет дежурства и едно
заседание, а за едното дежурство, както посочих, понеже е в един и
същи ден със заседанието, да не бъде изплатено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов. Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, следващият докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-27…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля, спрете,
госпожо Грозева, докато колегите уточнят други по-важни въпроси.
Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-27 от 27
февруари 2017 г. е пристигнало искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Мездра,
област Враца. Общинската избирателна комисия – Мездра, е провела
две заседания и са дадени три дежурства, а именно.
На 13 февруари 2017 г. са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 5 членове. Комисията се е
събрала във връзка с постъпило наше писмо изх. № МИ-15-44 от 27
януари 2017 г. с приложено копие от споразумение от 11 януари
2017 г., одобрено от Районен съд – Мездра, във връзка с наказателно
дело от общ характер № 15 за произнасяне по компетентност.
Комисията се е събрала и е взела решение № 295 от 13 февруари
2017 г., с което е поискала от Районен съд – Мездра, заверен преписизвлечение от акта на съда по въпросното наказателно дело.
На 22 февруари 2017 г. са се събрали и са взели решение, че
нямат правно основание за предсрочно прекратяване на
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пълномощията на общинския съветник Данаил Стефчов Димитров,
тъй като в чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация не е предвидено наказанието пробация. На
заседанието на 22-ри са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 5 членове.
На 21-ви за подготовка на заседанието и изписването на
решението са дали дежурство председателят, заместникпредседателят и секретарят.
Предлагам ви да гласуваме изплащане на възнаграждение за
три дежурства и две заседания с посочените членове на Общинската
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова).
Благодаря. Следващ докладчик по тази точка е господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, получили сме искане
от Общинската избирателна комисия – Разград, за изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на 31 януари 2017 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
и 6 членове. На това заседание те са предложили на Централната
избирателна комисия да насрочи частичен избор за с. Гецово, поради
което на основание т. 1, буква „е” и т. 6 от Решение № 2901-МИ от 5
ноември 2015 г. на ЦИК предлагам да им се изплати това
възнаграждение. Изборът е насрочен, както чухме, преди два дена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова).
Благодаря. Колеги, с това изчерпихме точка шеста от дневния
ред. Продължаваме с точка седма – доклади по дела, жалби и
сигнали. Първият докладчик все още е на дело, затова продължаваме
с втория докладчик – госпожа Грозева.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, във вчерашна дата в
моя папка с вх. МИ-10-4-1 от 27 февруари е пристигнала жалба от
Иван Димитров Стойнев, общински ръководител на политическа
партия ГЕРБ в община Златица, област София. Господин Стойнев ни
пише, че с писмо от 7 февруари 2017 г., препоръчано с обратна
разписка, ни е изпратил предложение за смяна на двама членове на
Общинската избирателна комисия от квотата на ГЕРБ поради
доказана нелоялност и действия във вреда на политическа партия
ГЕРБ. „И до днес, 23 февруари, все още не сме уведомени за
предприетите от вас действия.”
Уважаеми колеги, на това писмо – за мен е писмо, няма
характера на жалба – съм подготвила отговор, качен във вътрешната
мрежа с днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, аз считам, че не
следва господин Стойнев да получава отговор. Той като общински
ръководител на съответната политическа партия вероятно познава и
добре Изборния кодекс. Мисля, че Централната избирателна
комисия не дължи отговор за неща, които са разписани в Изборния
кодекс и не бива да се злоупотребява, като се изпращат писма, които
всъщност са обективирани на лична воля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбирам, че вие
предлагате да остане за сведение.
Заповядайте, госпожо Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, както ви докладвах,
предишното му писмо съм ви докладвала на 11 февруари за
сведение. Но тъй като той ще продължава да ни пише, писмото, с
което аз искам да се запознаете, е точно с две изречения. С него го
насочваме, за да престане да ни пише повече. Както кажете. Но аз ви
предлагам все пак да ви изпратим това писмо с този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Две становища
има в Централната избирателна комисия. Колеги, подлагам на
гласуване изпращане на това писмо. Ако това предложение не
постигне мнозинство, ще остане за сведение.
Гласуваме, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Сидерова); против
– 5 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова).
Остава за сведение.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-22…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля да
изчакате, госпожо Нейкова, докато колегите приключат и могат да
съсредоточат вниманието си върху вашия доклад. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-22-78 от 27
февруари 2017 г. е постъпила жалба от Деян Борисов Петров до
Централната избирателна комисия от гр. Варна, в която сочи, че след
извършена проверка в системата на Централната избирателна
комисия за проверка на списъците на избиратели, подкрепящи
регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите, е
установил, че неговите данни фигурират в конкретен списък.
Изпратил е и копие от жалба, изпратена до Комисията за защита на
личните данни. Моли да заличим личните му данни в тези списъци.
Колеги, докладвам го за сведение, както и да предприемем
действията съобразно утвърдената практика по заличаване на
данните във функционалност, така каквато възможност единствено
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има Централната избирателна комисия със съдействието на
„Информационно обслужване”. И да уведомим жалбоподателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов).
По тази точка има още един докладчик, който не е в ЦИК по
обективни причини към настоящия момент.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади
по писма. Първи докладчик е госпожа Солакова.
Точка 8. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа на 27 февруари трябва да се намира писмо от отдел „Обща
канцелария” на Народното събрание с приложена фактура за 241,20
лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля и вие да
изчакате, госпожо Солакова, докато колегите уточнят други
въпроси. Продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Към писмото е приложена фактура,
както и опис на изпратените пратки за м. февруари. Тази
информация, колеги, знаете, от декември месец получаваме с
подписа на ръководител на отдел „Обща канцелария” и направихме
допълнително проучване, че това е редът, по който ще се изплащат
ползваните от Централната избирателна комисия услуги по
изпращането на пратки. Описът, така както е представен, подписан
от госпожа Бранкова, е съгласуван и за удостоверяване на
изпращането от Екатерина Благоева и Ваня Стоянова, съгласувано е
с Красимира Манолова.
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Предлагам да одобрим изплащането и да се предостави на
счетоводството на ЦИК за изплащане въз основа на тази извършена
проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ние по-късно ще
докладваме, разбира се, за проведените преговори вчера с участника
в процедурата по изработка за отпечатване на бюлетините с
Печатницата на БНБ. На този етап ви докладвам приемнопредавателен протокол с вх. № НС-26-10 от 27 февруари 2017 г. за
предоставяне на Централната избирателна комисия на два макета
образец на бюлетини за гласуване в изборите за…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, бих искала да се уважаваме! Много ви моля!
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
…народни
представители.
Бюлетината е за Варненски изборен район, намира се на масата в
залата и макет на бюлетина образец за гласуване в секциите извън
страната. Можете да се запознаете, колеги, с този макет. Докладвам
ви го за сведение. Както ви казах, в следобедната част ще имаме,
предполагам, готовност да докладваме за резултатите от
проведените преговори.
Качен е образецът на бюлетината. По-нататък госпожа
Матева може би ще ни направи подходящ за качване на страницата и
по райони за всяка избирателна комисия.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа има един проект на
писмо до всички областни управители с копие до заместникминистър председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на
отбраната господин Стефан Янев до всички районни избирателни
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комисии, до министъра на вътрешните работи, до господин Даков,
главен секретар на Министерския съвет. Предлагам да помислим по
този проект на писмо, да изпратим писмото до областните
управители, като посочим, че условията и редът за осъществяване на
контрола върху изработката на бюлетините, включително
доставката, съхранението и охраната, са уредени в Решение № 4278НС от 11 февруари 2017 г. на ЦИК. И въз основа на днешното
протоколно решение да изискаме информация от областните
управители за адресите за доставка, помещенията за съхранение и
друга относима информация, както и информация за тиража на
бюлетините.
Във връзка с тиража на бюлетините моля да погледнете във
вътрешната мрежа, има отделно обособена папка „Тираж на
бюлетините”, изготвена справка, която ние имахме предвид вчера в
комисията по воденето на преговорите, изготвена от
администрацията. Тази обобщена справка наред с колоните брой
избиратели по предварителни избирателни списъци за изборите за
Народно събрание на 26 март и увеличения брой с 10 процента,
съдържа още една колона – брой избиратели от Бюлетина от 2014 г.
от изборите за народни представители на 5 октомври.
Колеги, по тази таблица има два въпроса, по които предлагам
да направим обсъждането. В Изборен район Двадесет и четвърти
тази секция е със служебните адреси, тя трябва да е вътре в папка
„Тираж бюлетини” в заседанието с днешна дата. В Изборен район
Двадесет и четвърти имаме общ брой на избирателите 388 110 с
увеличение 10 процента имаме 426 921 хиляди. В тази бройка влизат
всички български граждани с избирателни права, получили
българско гражданство и получили служебен адрес на територията
на район „Средец”, общо над 36 хиляди. Това е секция № 33 и вече
броят на тези избиратели е над 36 хиляди. В този изборен район би
трябвало да предложим в заявката с поне 35 хиляди по-малко на
брой бюлетини. Миналата година по искане на Районната
избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район направихме
едно увеличение с 5000 броя. След това увеличихме този брой с още
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30 хиляди въз основа на писмо на кмета на район „Студентски” с
оглед на броя на лицата с избирателни права, вписани по настоящ
адрес в район „Студентски”. Станаха 70 хиляди. Направена е
справка по броя на гласувалите по Бюлетина, това становище е
потвърдено и в разговори от госпожа Янева, която е направила тази
справка и за себе си, и нейното мнение е да не се прави заявка с
увеличен брой на бюлетините за Двадесет и трети изборен район,
защото броят на гласувалите, дописани под черта лица с
избирателни права в изборите за президент и вицепрезидент, е близо
12 хиляди и за тях ще бъдат осигурени достатъчен брой бюлетини с
10-процентовото увеличение.
Това е единият въпрос по отношение на Двадесет и трети
изборен район.
По отношение на Двадесет и четвърти изборен район при
изготвяне на заявката - отново ще имаме възможност да го обсъдим,
разбира се – предложението ни ще бъде да се намали с 35 хиляди
броя.
Това са въпросите, свързани с тиража на бюлетините на този
етап в ЦИК. А до областните управители да поставим един срок 5
март 2017 г. за получаване на информация относно тиража на
бюлетините за съответния район. Когато направим заявката, найвероятно на 2 март, ние ще направим заявката въз основа на
предварителните избирателни списъци. И ако има необходимост
след получената информация от областните управители, ще имаме
възможност да реагираме в понеделник на 6 март и да коригираме
нашата справка. Считам, че няма да сме закъснели с оглед на
водените преговори и получената информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам
да изпратим това писмо до всички областни управители и да
поискаме тази информация. Да им предоставим срок до 5 март с
оглед на това, че при необходимост ще можем на 6 март да направим
съответно корекция в подадените заявки за тиража на бюлетините по
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изборни райони. Ще се възползвам от факта за увеличения брой на
избирателите и в Благоевградски район и може би при подаването на
заявка до Печатницата на БНБ ще посочим районите, за които
отпечатването да бъде по-нататък във времето, да не започне на 6
март т.г., за да може да сме получили информацията от областните
управители и да сме направили съответната корекция.
Уважаеми колеги, ако няма други въпроси, подлагам на
гласуване проекта на писмо до областните управители с искане на
посочената информация.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-15-117 от 27
февруари 2017 г. от Районната избирателна комисия – Ямбол, и с
писмо с вх. № НС-15-107 от 24 февруари 2017 г. от Районната
избирателна комисия – Бургас, сме получили информация, че тъй
като при тях няма регистрирани независими кандидати, не са
изпращали списъци, подкрепящи регистрация на независим
кандидат за зареждане в системата за проверка. Докладвам ги за
сведение.
Колеги, с вх. № НС-15-133 от 28 февруари 2017 г. от
Районната избирателна комисия Двадесет и девет сме получили
актуален списък на регистрираните кандидати за народни
представители след нанасяне на поправките на технически грешки.
С вх. № НС-15-125 от 27 февруари 2017 г. от Районната
избирателна комисия – Видин, сме получили информация относно
изменение и допълнение на тяхно решение за регистрация на
кандидатска листа поради допуснати технически грешки.
С вх. № НС-15-120 от 27 февруари 2017 г. сме получили
информация от Районната избирателна комисия – Перник, за
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допусната поправка в единния граждански номер на кандидат за
народен представител.
С вх. № НС-15-98 от 27 февруари 2017 г. сме получили
информация за извършените промени в кандидатски листи от
Районната избирателна комисия – Шумен.
С вх. № НС-15-95 от 27 февруари 2017 г. сме получили
актуална информация за регистрираните кандидатски листи от
Районната избирателна комисия – Враца.
С вх. № НС-15-109 от 27 февруари 2017 г. от Районната
избирателна комисия – Благоевград.
И с вх. № НС-15-78 сме получили от Районната избирателна
комисия – Сливен, актуална информация за регистрирани
кандидатски листи.
Колеги, докладвам всички тези писма за сведение, защото,
както казах и по-рано, те са следствие на допуснати технически
грешки по отношение на имената и/или единните граждански
номера на някои от кандидатите.
С вх. № НС-22-80 от 27 февруари 2017 г. по електронната
поща сме получили запитване от госпожа Маргарита Русева, с което
тя проявява интерес към данни на включените кандидати по
отношение на професия, възраст, семейно положение, трудов стаж,
съдебно положение, местоживеене.
Предлагам ви по електронната поща да отговорим на госпожа
Русева, че исканата от нея информация представлява лични данни на
лицата, регистрирани като кандидати за народни представители и не
може да бъде предоставена без тяхно съгласие. Независимо от това
данните, които се подават при регистрация на кандидатите са
регламентирани в чл. 255, ал. 1-3 от Изборния кодекс, като част от
тях се съдържат в публичния регистър на съответната районна
избирателна комисия.
И по ваша преценка – дали да остане последният абзац, че
повече информация за регистрираните кандидати може да получи от
партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги
предложили.
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Оттеглям този абзац от така предложения проект на писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор. Режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Цветозар Томов).
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-00-91 от 23
февруари 2017 г. ни е препратено запитване от господин Григор
Александров чрез „Информационно обслужване” дали може да
извърши проверка в списъците за подкрепа на регистрацията на
участник в изборите за президент и вицепрезидент. Аз ви предлагам
да отговорим на господин Александров, че тази функционалност за
проверка в списъците на избиратели е активна само в периода от
насрочване на съответния вид избори до обявяване на изборния
резултат и че към настоящия момент може да извършва проверка
само във функционалността по отношение на изборите за народни
представители на 26 март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, по така предложения отговор? Не виждам коментари.
Гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Цветозар Томов).
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-15-107 от 28
февруари 2017 г. от Районната избирателна комисия – Бургас, и с вх.
№ НС-15-107 пак от Районната избирателна комисия – Бургас, ни
изпращат
актуална
информация
относно
регистрираните
кандидатски листи. Докладвам ви го за сведение.
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И последният ми доклад е по едно писмо с вх. № НС-04-02-8
от 23 февруари 2017 г. от директора на Областна дирекция на МВР –
София. Колеги, може би е в моя папка от 23 февруари. С това писмо,
което е изпратено с копие до областния управител на Софийска
област и до председателя на Двадесет и шеста РИК, се сочи, че във
връзка със създаване на организация за опазване на обществения ред
в периода на подготовка и произвеждане на изборите и във връзка с
чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс молят да предоставим списъци на
всички кандидати за народни представители.
Докладвам ви го за сведение, ако е необходимо време за
осмисляне на това писмо. Колеги, моето мнение е, че не е
необходимо да се изпращат всички регистрирани кандидати, а да
изпратим един отговор, че кандидатите се регистрират в съответната
районна избирателна комисия и информация за тях е публикувана в
публичния регистър на съответната районна избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Подлагам на гласуване така предложения ни
отговор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка от
вчера би трябвало да има две писма. Първото писмото е с вх. № НС23-32 от 27 февруари 2017 г. по имейл от Веселин Димитров, който
ни уведомява, че като управител на определена фирма е във
възможност да достави машини от Китай (приложил е снимки от
тях), които биха могли да работят с три операционни системи.
Евентуално при интерес бихме могли да се свържем с него. Писмото
би трябвало да е разпределено на ръководителя на Работна група по
машинно гласуване, когото в момента го няма, с оглед на което аз го
докладвам за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Извинявайте,
господин Андреев, че ви прекъсвам. Първо да кажа, че едното писмо
е във вчерашната мрежа, другото е в днешна мрежа, вие ще
докладвате и него. Второ, колеги, разпределих на господин Андреев,
съответно на работна група и комисия, именно поради причината, че
господин Райков и господин Пенев в момента отсъстват по
обективни причини.
Продължете, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие ще се запознаете със самото
писмо, в него не е уточнено нито срокове, в които биха могли да се
доставят, нито условия, просто е като едно предложение със
снимков материал как биха могли да изглеждат самите машини.
Второто писмо е вх. № НС-23-33, което ни е изпратено от
„Сиела Норма”, пак по имейл, в него е приложено сканирано копие
на писмо с изх. № 418 от 27 февруари 2017 г. В писмото „Сиела
Норма” казва, че е готова евентуално да осигури частично машинно
гласуване (то е болдвано от тях в писмото) на изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
Отдолу има кратко описание на това, което биха могли те да
доставят като машина и функционалности. И потвърждават, че при
интерес от страна на Централната избирателна комисия за частично
машинно гласуване на изборите за народни представители те са
готови да проведем среща с тях.
Уважаеми колеги, аз предлагам това писмо да остане за
сведение. Още повече, че в случая не бихме могли да проведем
частично машинно гласуване, тъй като знаем, че Върховният
административен съд със своето решение ни задължи да бъде
проведено, ако ще се провежда машинно гласуване, във всички
избирателни секции както в страната, така и извън страната. С оглед
на което ви предлагам писмото да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев. Колеги, коментари? Не виждам.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Иванова.
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Уважаеми колеги, тази преписка ще бъде готова за втората
част от нашето заседание.
Продължаваме със следващ докладчик в зала – това е
госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз ще ви докладвам в
този раздел и доклада ми, който е свързан с отговор на Районна
прокуратура - Козлодуй, който е записан като отделна точка, тъй
като от вчера чака ред, а смятам, че е важен.
Припомням ви, че с писмо от Районна прокуратура –
Козлодуй, с вх. № НС-09-2 от 25 януари 2017 г. ни е изпратена и ми
е разпределена за доклад присъда, с която е осъдено лицето Емил
Алексиев Тодоров на две години лишаване от право за заемане на
определена държавна или обществена длъжност, свързани с
упражняване на избирателни права на гражданите. В тази връзка ние
изпратихме писма до Общинската избирателна комисия – Козлодуй,
Монтана и Враца, за да бъде извършена проверка дали лицето е
избрано в някакво качество на местен орган на власт.
За съжаление обаче със същата присъда е осъдено още едно
лице и писмото във връзка с него беше разпределено на колегата
Грозева и отговорите, които са изпратени по преписката, която ви
докладвам, са разпределени също на колегата Грозева, която ги е
докладвала във връзка с нейния доклад. На практика информацията,
която сме получили, не е приобщена и по тази преписка.
Във връзка с писмо на Районна прокуратура – Козлодуй, с вх.
№ НС-09-2-1 от 24 февруари 2017 г. започнах да изготвям отговор,
тъй като Районната прокуратура… Госпожо председател, може ли да
се установи тишина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, нека да продължим с докладите си. Моля за тишина!
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаема госпожо председател, от
сутринта коментираме с колегата Грозева несъответствията, които са
се получили по тази преписка. Както казах и преди това, когато сме
12 в зала, няма как човек да излезе да си свърши работата, която
трябва да свърши. И в тази връзка мисля, че през целия ден в
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никакъв случай не можете да кажете, че единственият човек, който е
говорил извън микрофон, съм аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева,
бихте ли продължила с докладите си.
РОСИЦА МАТЕВА: Така че в отговор на писмото на
Районна прокуратура – Козлодуй , с което ни изискват да бъдат
уведомени за предприетите мерки от Централната избирателна
комисия за привеждане в изпълнение на присъдата, изисках да ми
бъдат предоставени от деловодството и преписките на колегата
Грозева, тъй като ние с общо писмо за двете лица, които са осъдени
с тази присъда, изпратихме искане до „Информационно
обслужване”, което да ни информира дали тези лица са
регистрирани в някакво качество за предстоящите избори за народни
представители, а именно като кандидати за народни представители,
членове на секционни избирателни комисии, наблюдатели,
застъпници, представители на партии.
С отговора, който получихме, „Информационно обслужване”
ни уведомява, че и двете лица не са регистрирани до момента в нито
едно от тези качества, като в системата са включени за проверка и в
момента, в който бъде заявена регистрация, ние ще бъдем
уведомени.
Както казах, при проверка на преписките на колегата Грозева
се установи, че част от тях са по преписките, които са на мой доклад
и в една от преписките от Общинската избирателна комисия –
Козлодуй, в отговор на писмото, което изпратихме, те ни
уведомяват, че лицето Емил Алексиев Тодоров не заема държавна
или обществена изборна длъжност в община Козлодуй, но за сметка
на това те имат информация, че лицето е избрано за общински
съветник и е обявено като такова от Общинската избирателна
комисия – Хайредин. След което отново изпратих запитване до
„Информационно обслужване” и те ни информираха, че освен
лицето Емил Алексиев Тодоров, което е избрано за общински
съветник в Хайредин, другото лице, за което колегата Грозева има
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доклад, Крум Трифонов, е било кандидат за общински съветник в
Монтана.
В тази връзка и във връзка с писмото, което сме изпратили, от
Общинската избирателна комисия е дошъл доклад, но той отново е
останал по преписката на колегата Грозева, така че след моя доклад
ще й предам всички документи, за да вземе отношение по нейния
доклад с осъденото лице Крум Трифонов.
В папката с моите инициали се намират две писма, които ви
предлагам. Едното е до Общинската избирателна комисия –
Хайредин, с което ви предлагам с протоколно решение да изпратим
присъдата на Общинската избирателна комисия – Хайредин, и да им
укажем да вземат решение във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, за които
действия да уведомят Централната избирателна комисия и Районна
прокуратура – Козлодуй, за евентуалното решение за прекратяване
на пълномощията на лицето, което е осъдено, а е избрано и обявено
от тях за общински съветник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, следващият проект,
който ви предлагам, е до Районна прокуратура – Козлодуй, с което
да информираме Районната прокуратура за всички действия, които
сме предприели за привеждане в изпълнение на влязлата в сила
присъда, като в т. 1, втория абзац, писмото, което ще опишем, е това,
което току-що гласувахме, след като бъде изведено, с посочен
изходящ номер. Останалите неща са това, което ви докладвах до
момента.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Доколкото разбирам, докладвахте по точка девет от дневния
ред, госпожо Матева. Моля да се върнем на точката, за която ви
дадох думата.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви, колеги, писмо с вх. №
НС-05-76 от 27 февруари 2017 г. Това е писмо от Областна
администрация – Габрово. То е качено във вътрешната мрежа в
папката с моите инициали и е покана за участие в кръгла маса.
Областният управител кани представител на Централната
избирателна комисия за участие в тази кръгла маса, която е на тема
„Провеждане на прозрачни, честни и демократични избори 2017 г.”.
Уведомяват ни, че събитието може да бъде проведено в удобен за
нас ден съгласно служебната ни ангажираност в периода от 8 до 17
март в сградата на Областна администрация – Габрово, и ни молят в
срок до 1 март да отговорим дали е възможно да се реализира това
събитие с участието на определен от Централната избирателна
комисия представител. В момента го докладвам за сведение и
запознаване и до утре евентуално, ако има предложение, да се вземе
решение.
Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали има един
файл, който е допълнително споразумение. То е подготвено във
връзка с взетото вчера протоколно решение да бъдат допечатани сто
хиляди броя брошури от брошурите, които печатаме от изборите за
Народно събрание. Ще ви моля да одобрим текста на
допълнителното споразумение и да възложим на председателя и на
главния счетоводител да го подпишат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, коментари по допълнителното споразумение във връзка с
протоколно решение от вчера? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване сключването на това
допълнително споразумение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, докладчикът по точка седма и предходен
докладчик по точка осма вече е тук. Госпожо Бойкинова,
заповядайте.
Към т. 7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НР-088
от 27 февруари 2017 г. касационна жалба от инициативния комитет,
представляван от Станислав Трифонов, срещу решение по
административно дело № 12987/2016 г. по описа на Върховния
административен съд. Имаме 14-дневен срок за възражение.
Жалбата е качена във вътрешната мрежа от 27 февруари, моля
колегите да се запознаят с нея и който има бележки, моля да ми ги
предостави с оглед изготвяне на становището на Централната
избирателна комисия срещу касационната жалба. На този етап за
сведение.
В утрешния ден ще ви докладвам и решенията по четирите
дела, на които днес се явих. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, с това приключихме и с точка седем.
Уважаеми колеги, следващ докладчик по писма е госпожа
Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.

34
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, госпожо председател, ще се
възползвам да докладвам новопостъпили писма във връзка с
изборите извън страната.
Току-що ми беше разпределен вх. № НС-04-01-13/23 от 28
февруари 2017 г., което всъщност е препратено от Министерството
на външните работи от посолството в Анкара, предложение на
посолството на Република България в Анкара за местата и броя на
избирателните секции на територията на Република Турция. За
сведение и съобразяване при взимане на решението по чл. 12.
Също така вх. № НС-04-01-13/22 от 28 февруари 2017 г., като
по повод предстоящото ни решение по чл. 12, от посолството на
Република България в Лондон приложено са ни изпратили
предложение, както и са ни препратени получено по имейл писмо,
адресирано до ЦИК чрез Министерството на външните работи, от
госпожа Везенкова, представител на Българските общности в
районите Лондон-Баркинг и Лондон-Тотмън. Това отново ще бъде
използвано като информация, която ще се съобрази при приемане на
решението по чл. 12.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-85 от 28 февруари
2017 г., което е от лице, което сочи, че вместо на български е
написало място гласуване във Великобритания на английски.
Предлагам да е за сведение, тъй като така или иначе Централната
избирателна комисия ще обяви местата на български език, като се
съобрази с начина на изписване, а повечето места са изписани на
латиница, с оглед и списъка на успешно потвърдените заявления.
Докладвам ви и писмо с вх. № НС-00-111 от 28 февруари
2017 г., което е писмо отговор от сапорт до лице, което е заявител в
системата за електронно заявление за гласуване извън страната, за
сведение.
Това е към настоящия момент, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, преди може би две седмици получихме писмо от господин
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Веселин Марешки с искане да му бъде предоставен един екземпляр
от Бюлетина от изборите за президент и вицепрезидент, но тъй като
екземплярите от Бюлетина не бяха все още при нас, а бяха на склад,
отложих това писмо да се запозная с него. Вече гласувахме да бъдат
доставени, затова ще моля Централната избирателна комисия да
вземе решение да се предостави чрез лицето за контакт, което ни е
посочено, един брой от екземплярите на Бюлетина от изборите за
президент и вицепрезидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов. Колеги, подлагам на гласуване това
предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова ).
Благодаря. Докато господин Томов дойде в зала, давам
думата на госпожа Сидерова и господин Цачев да ни информират
накратко за участието си в семинара на Националното сдружение на
общините.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, знаете, че вчера с
господин Цачев, а по-късно през деня дойде и госпожа Матева,
бяхме на семинара, организиран от Националното сдружение на
общините за подготовка на секретарите и членове на екипите, които
се занимават с организационно-техническата подготовка на
изборите. Знаете темите, те са качени на нашия сайт.
В първото заседание запознахме колегите с промените в
Изборния кодекс, които ги касаят тях като екипи по
организационно-техническата подготовка. И тъй като в тази част
изложението ни е относително кратко, защото преценихме, че няма
защо схоластично да вървим по целия Кодекс с всичките изменения,
тъй като това са хора, които работят само конкретна работа, стана
един много добър дебат по различни въпроси. Пред нас бяха
поставени някои от въпросите, които вълнуват хората, които се
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занимават с организационно-техническата подготовка и от тяхна
гледна точка има необходимост да намерят разрешение и от
Централната избирателна комисия.
Във втората част говорихме по-подробно по методическите
указания, избирателните списъци, подготовката на помещенията,
тоест по техните задачи, които са съгласно Изборния кодекс, по
организационно-техническата подготовка.
Искам обаче да ви запозная с въпросите, които много
сериозно бяха поставени от хората, особено от хора, които поотдавна са секретари на общини и имат по-богат опит.
Колегата Цачев много подробно ги запозна с подготовката на
книжата и материалите от секциите, за да могат да бъдат предавани
на комисиите по чл. 287, ал. 7, опаковането, както и действията на
тези комисии, съхраняването на книжата. Запозна ги и с нашия
проект за решение, с което предстои да приемем правилата по
съхраняване на изборни книжа и материали. Имаше и въпроси не е
ли по-добре да се махне тази бумащина, няма защо да се съхраняват
книжа и материали.
На първо място, като че ли най-остро поставеният въпрос
беше въпросът с подвижните избирателни секции. Опитът на
секретарите на общини показват, че с това право се злоупотребява от
страна на лица, които не попадат в категорията да не могат да
гласуват в изборно помещение, а просто се ползват от това, че имат
ТЕЛК или НЕЛК. Лица, които дори в някои общини не са намирани
в домовете си, когато подвижната кутия е отишла на място.
На следващо място, като друга група неправилна практика, за
някои от тези лица други хора са подавали молби да бъдат включени
в подвижна избирателна секция, без те да подозират, че са включени
в подвижна избирателна секция.
Това е едната група въпроси. В тази връзка дебатираха по
между си и си обменяха положителен опит. Причината е в това, че
цялата преценка лежи на кметовете за това дали лицето трябва да
бъде включено в подвижна избирателна кутия, а почти никой от тях
няма съответната медицинска подготовка, за да може да прецени
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дали то отговаря на изискванията на закона да не може да гласува в
изборно помещение. В община Костинброд са решили въпроса, като
създават със заповед комисия, която работи в последния ден на
срока. В тази комисия влиза и едно лице с медицинско образование,
лекар от общите практики, и то преценява дали лицата са за
гласуване с подвижна избирателна кутия за включване в списъците.
Изрази се съжаление, че масовото подаване на такива
заявления се прави във втория срок, по-краткия, когато вече е
създадена кутията - на президентските избори вие сте дебатирали
това), което затруднява обслужването на лицата. Такъв въпрос беше
поставен и за територията на София, който е по-частен, но също
може да се намери разрешение към малко по-добра организация.
Друг въпрос, който ги вълнуваше, беше естествено ще има ли
машинно гласуване или експериментално машинно гласуване, макар
и частично. Ние казахме, че засега това е нашето решение и с това
приключихме по въпросите за машинното гласуване.
Постави се въпросът за възможността когато се правят
изчислителните пунктове към районните избирателни комисии, да
бъдат в многомандатните изборни райони, които обикновено са от
една голяма община или една, две или повече малки общини. Да има
изнесен такъв пункт, за да може да не се събират всичките на едно
място, което, от една страна, ще облекчи транспортирането, а от
друга и приемането на протоколите, с оглед и на тежките проблеми с
транспортиране и дългите опашки и чакания.
Имаше сигнал от страна на секретаря на община Своге
относно начина на приемане на книжата в Двадесет и шеста РИК,
който е доста консервативен, от години се приема само в сградата на
общинската администрация. Действително там условията за хората,
които чакат, са много тежки. Вярно е, че организацията е стройна, но
стаичката, в която влизат е 20 квадрата, това им е целият
изчислителен пункт, те чакат по стълбището, където няма къде да
седнат. Сигналът беше подаден от секретаря на общината. Ние като
ходим да проверяваме и да се договаряме по организацията ще
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предприемем действията от наша страна. Но въпросът общо беше
поставен в тази светлина.
Други въпроси, с които се обърнаха към нас – попитаха ще
имаме ли методика по определяне на избраните народни
представители с оглед на районната избирателна квота. Аз ги
уведомих, че този въпрос стои пред нас за разсъждение. Когато
приемахме преброителя, ние си поставихме въпроса. По-скоро,
макара че е малко встрани от тяхната работа, ги интересува
гласовете „не подкрепям никого” участват ли в тези квоти.
На следващо място, един въпрос, който е свързан с
предизборната кампания, относно разполагането на предизборна
агитация и определяне от страна на кметовете на местата, на които
да се постави агитация. Беше ни зададен въпрос дали кметът може
да издаде заповед да се поставят такива материали върху имоти,
които са общинска собственост, но са дадени на концесия. Ние
отговорихме на този въпрос с колегата Матева, че водещ е
концесионният договор и няма пречка по принцип върху
общинските имоти да се разполагат такива агитационни материали
по реда на Кодекса с разрешението на управителя, в дадения случай
концесионера. Но трябва да спазват и концесионните договори.
От община Бургас поставиха въпрос, който е де леге ференда.
Смятат, че начинът, по който се обявяват избирателните списъци, е
твърде закостенял и остарял. Според тях са достатъчни
съвременните средства, чрез интернет и да ходят хората на място в
общината да проверяват. В същото време община Бургас е с 350
избирателни секции. Нашият отговор беше, че въпросът
действително е консервативно решен, но трябва избирателят да
може да се провери и затова законодателят ползва няколко начина за
обявяване на списъците.
Пак от община Бургас поставиха въпрос на нашето внимание
и то не сега да им решим въпроса, че според тях и това дълго
съхранение на изборните книжа и материали е прекалено
закостеняло и прекалено дълъг период. Тук ние можем да
разсъждаваме в нашия анализ и да търсим пътища де леге ференда,
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след като изтекат сроковете, тогава да се правят анализите за
архивиране и да останат в общините само тези документи, които ще
подлежат после на архивиране, а ненужните, като празни бюлетини
и други, след като са изтекли сроковете за обжалване да се
унищожават. Но това е въпрос само за разсъждение, те го поставиха
като нещо, върху което ние трябва да разсъждаваме.
Във връзка с подвижната избирателна кутия и с подаваните
заявления за включване в списък за гласуване по настоящ адрес и
заявление за включване в избирателен списък за гласуване с
подвижна избирателна кутия беше изразено становище от секретари
на общини и то на базата на техния, за съжаление, горчив опит, че
трети лица подават заявления от името на гласоподавател, без той
изобщо да подозира, че някой е подал от негово име заявление за
гласуване по настоящ адрес или заявление за гласуване с подвижна
избирателна кутия. Поради тази причина предложиха да сме построги в определението на това що е подаване на заявление по
електронен път, както и да изискваме пълномощните да са
нотариално заверени. Защото под формата на облекчение се
получава злоупотреба с права на граждани.
На последното заседание беше госпожа Веска Янева.
Повечето от въпросите бяха финансови и организационни. Но тук се
постави един сериозен въпрос за транспортирането до областите, за
да могат след това до съответните общини да бъдат транспортирани
книжата и материалите и за да бъдат разпределени по-лесно и
раздадени на секционните избирателни комисии. Постави се е едно
искане и предложение районните избирателни комисии да се
включват по-активно в това, какъвто бил случаят в Смолянска
област, където и районната комисия участва, а общините си
получават материалите след това, които са за тяхната община.
Предложението е това да стане по-своевременно.
Изрази се мнение, че като добра мярка по-добре е
Приложение № 74, приемно-предавателният протокол, в който се
описва какво се получава, да бъде много по-рано даден, за да може
да се попълнят тези протоколи, а на място вече, като дойдат
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бюлетините и фабричните номера на протоколите, да се опишат в
предизборния ден, което ще създаде по-голяма оперативност.
Това е, колеги. Изразиха голяма благодарност към
Централната избирателна комисия за това, че се отзовава за тези
взаимни срещи. Иначе и в лични разговори имаше питания. Едно
писмо преди време ви докладвах за Разлог, оказа се, че си има и ще
си има секция за инвалиди, за което някой, който не е от общината,
се е оплакал, че няма такава секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Цачев, госпожо Матева, да допълните доклада? Не виждам
допълнения.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз, като влязох, чух, че е даден отговор
някъде, че тези, които са дадени на концесия или под наем държавни
или общински учреждения, няма проблем, ако има съгласие
ползвателят, да се поставят материали. Аз не съм сигурен, че това е
така, защото наемането на едно помещение примерно за магазин или
за нещо друго не означава, че на външните му стени може да се
поставят агитационни материали, ако той е държавна или общинска
собственост. Така че по този въпрос аз имам резерви.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Точно това и ние казахме – че трябва
да се съобразяват с договорите, които са с тези лица и не могат да
разполагат. Но нали си съгласен, че в същото време общинската
собственост не може да се ползва за партийни и други интереси само
когато управителят реши? Така че там трябва съгласувано с
концесионера или управителя да се решава този въпрос.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, отговорът, който ние
дадохме на този въпрос, беше, че това съгласие може да бъде дадено
от собственика, който в случая е община, защото беше зададен
въпрос за общински имот. Командированите от общинските
администрации за участие в семинара поставиха този въпрос. Или
ако изрично в концесионния договор е дадено право само на
управителя на дружеството концесионер да преценява това, със
съгласието на това дружество. Така беше зададен въпросът. Според
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нас този отговор е правилен. Не може да се каже еднозначно, защото
трябва да се знае съдържанието на конкретния договор.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам само да добавя, че колегата
Матева им насочи вниманието в общините, в които имаме така
наречените сгрешени, непълни адреси, заличени адреси, че когато
дават заявката за броя на бюлетините, които ще се отпечатват,
трябва да отчетат и това население съгласно нашето решение.
Цитирали сме им наши решения, оставили сме им методически
указания с уговорката, че те ще бъдат променяни само за гласуване с
хартиени бюлетини, ако остане така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Ивков,
искате ли да кажете нещо допълнително?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, аз не съм съгласен, но те вече са дали
отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже колегата Ивков не е съгласен,
ще припомня само случая със спирките за обществен транспорт на
територията на Столична община, когато миналата година ние бяхме
взели решение съобразно концепцията за разяснителна кампания да
поискаме разрешение от Столична община да поставим нашите
разяснителни материали на спирките на градския транспорт. Тогава
ни беше отговорено, че съобразно концесионния договор те са
предоставени на концесия на определена фирма, която само и
единствено като търговска такава може да прецени дали да
предостъпи възможността за предоставяне платено или безплатно.
Общината не си е запазила правото да дава такова разрешение. И в
този смисъл смятам, че подкрепен от конкретния пример, отговорът
ни е бил правилен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Сега вече трябва да отбележа, че няма
нищо общо едното с другото и че ние не можем да се водим от
отговор от Столична община или от когото и да е, а трябва да
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спазваме закона. И ако има императивна забрана, тя трябва да се
спазва.
А що се касае до спирките, да, те са дадени на такъв точно
договор, че да има по тях рекламни материали. Тя една спирка няма
как иначе да се експлоатира. Така че всеки конкретен случай трябва
да се види сам за себе си, доколкото общински сгради и учреждения,
които дори да са дадени на концесия, те си остават общинска или
държавна собственост, те се ползват с необходимото
предназначение, но никога предназначението им по договор не е
навън да има външна реклама на политически партии или агитация.
Така че аз продължавам да имам резерви. Считам, че е неотносим
примерът, който даде колегата Матева.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Никой не оспорва тази теза. Колегата
изпусна първата част от обяснението, че става дума дали може да се
издава заповед и такива общински имоти да влизат в категорията
места, върху които кметът определя партиите, коалициите и
независимите кандидати да разполагат своята агитация. За това
става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. Изложиха
се и различни становища. Благодаря, че сте отговорили. Имате ли
още по този доклад? Нямате.
Господин Цачев, ще допълните ли нещо? Не.
Много благодарим за участието и преминаваме към доклада
на господин Цветозар Томов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в с днешна дата с вх. № ЦИК-12-5 от 28 февруари 2017 г. е
публикувано едно конкретизиращо писмо на Обществения съвет,
касаещо тяхното предложение, което преди няколко дни представих,
да проведем една среща, за да обсъждаме актуалните проблеми на
предизборната кампания, в съответствие с нашето протоколно
решение, което взехме по отношение предишното им предложение.
Аз ви моля да го погледнете.
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Накратко ще резюмирам съдържанието. Има време
Комисията да се произнесе дали сега да се прави обсъждане или не,
предлагам всички да решим, но мисля, че трябва да се запознаем със
съдържанието му.
Предложението е до 10 март да се проведе една такава среща,
като дните бъдат вторник или четвъртък. Тоест първата възможна
дата, ако се съди по тяхното предложение, е 2 март, другите две са 7
и 9 март.
По отношение на участниците предложението на
Обществения съвет е да се поканят наблюдатели на избори,
експерти, анализатори и представители на социологически агенции
и медии. Предлагат да се проведе в нашата зала тук. Предлагат да се
изпратят официални покани до Министерския съвет, до
нечленуващите в Обществения съвет неправителствени организации
чрез партньорски организации на членовете на Обществения съвет.
По отношение на медийното покритие повтарят
предложението си от предното им писмо – едно от трите: или
директно излъчване, или присъствие на медии в зала, и/или брифинг
след сесията.
Това – предложението им по отношение на предварителната
организация. То не е много по-различно от това, което бяха
направили предния път.
По отношение на темите. Обявили са седем теми, които
предлагат за разглеждане. Първа тема: „Проблеми, свързани с
избирателните списъци”, респективно обсъждане на данните от тях.
Втора тема: „Превенция на покупко-продажбата на гласове”. Трета
тема: „Повишаване на квалификацията на членовете на секционните
избирателни комисии”. Четвърта: „Участие на гласоподавателите и
гражданското общество в процеса на наблюдение и контрол за
законосъобразността на изборния процес. Улесняване на формите за
подаване на сигнал. Прозрачност в работата на проверяващите
органи. Форми на получаване на обратна информация и
информиране на обществото за резултата от проверките по сигнала.”
Това е като конкретизация на темата. Пета тема: „Разяснителна
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кампания”. Шеста: „Регистрация на партии и защита на личните
данни”. Седма тема: „Регистрация на избирателите в чужбина”.
Личното ми мнение е, че това предполага твърде натоварен
дневен ред и мисля, че Комисията трябва да разгледа внимателно
това предложение и може би да отсеем по-същественото, поважното и по-актуалното с оглед напредналия стадий на
предизборната кампания, което може да бъде достатъчно
задълбочено обсъдено в рамките на една такава среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Томов. Доколкото виждам с оглед направените забележки
по предходното им предложение, така формулираните седем теми са
насочени към организацията на предстоящите избори. Виждам и че
вие най-вероятно, след като на 21-ви сте бил запознат, сте
информирали колегите за тези техни решения.
Уважаеми колеги, датата, която предлагат, е до 10 март.
Имаме достатъчно време, нека да помислим, да видим и нашата
хронограма.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моето предложение е в същия стил.
Все пак трябва внимателно да се прочете, преди да решим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, днес ли ще обсъждаме или оставяме днес за сведение и за
обсъждане на утре? Не виждам желаещи да участват в обсъждане
днес.
Господин Томов, благодаря ви за доклада. Нека утре да бъде
обсъдено.
Последен докладчик за днес е госпожа Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, във вчерашна дата в моята папка от 27 февруари
ви докладвах за запознаване писмо, пристигнало по електронната
поща с вх. № НС-22-73 от 26 февруари 2017 г. То е от господин
Стефан Делчев, дългогодишен председател на секция № 69,
Слатина. Господин Делчев пише в писмото си колко тежка е
работата на секционните избирателни комисии и колко малко е
възнаграждението, което Централната избирателна комисия е
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определила на членовете на секционните избирателни комисии.
Прави предложения колко да бъде заплащането – на председател 100
лв., на заместник-председател и секретар 80 лв. и на членове 60
лева.
В днешното заседание в моята папка има подготвен от мен
кратък отговор, ако сте съгласни с него, да го изпратим, ако не, съм
готова да се съобразя с вашите предложения и да го коригирам.
Смятам, че възнагражденията на комисиите са определени с
нашето Решение № 4131-НС от 26 януари 2017 г., решението е
влязло в сила. Възнагражденията са съгласно методика. Обяснила
съм, че възнагражденията са на база часова работна заплата,
определена с Постановление № 372, „Държавен вестник” бр. 103.
Въз основа на горецитираното решение е приета план-сметка, която
в настоящия момент не може да бъде променена.
По повод писмото, което е с № 74 и ви го докладвах, то е
писано жалба, но касае сигнал за предаване на изборните книжа в
РИК – Пловдив, и гр. София и ниското възнаграждение на членовете
на СИК, се свързах с председателя на Шестнадесета районна
избирателна комисия – Пловдив, господин Тодор Тодоров, тъй като
писмото е адресирано и до председателя на Шестнадесета РИК, за да
даде кратки обяснения действително ли е така, както твърди лицето
Цветан Докторов, за приемането на изборните книжа и материали в
Пловдив. В устен разговор господин Тодоров ме уведоми, че е бил
председател и на Районната избирателна комисия за произвеждане
на президентските избори, че не е имало такива оплаквания и такива
инциденти. Явно господин Докторов цитира 2015 г., тъй като
споменава и зала „Арена Армеец”, когато знаете имаше оплаквания.
Тъй като е сигнал, чакам да получа писмен отговор от
председателя на Шестнадесета районна избирателна комисия и ще
подготвя писмен отговор.
Що се касае до нашето Решение № 4131, което той твърди, че
обжалва, то е влязло в сила, тъй като е прието на 26 януари.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще изчакате
пълно комплектуване на преписката и тогава ще говорим по този
сигнал.
Сега връщаме на писмото от господин Делчев и на
предложения проект на отговор. Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов);
против –2 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, с това ще закрия днешното заседание на
Централната избирателна комисия, като свиквам следващото
заседание утре в 10,30 ч. Колеги, моля след обяд, както знаете,
имаме действия, свързани с обществената поръчка за осигуряване на
отпечатването на бюлетините; също така моля по отношение на
методическите указания и двата проекта на решение, точки 1, 2 и 4
от днешния дневен ред, да бъдат направените необходимите
уточнения, за да можем утре безпроблемно да приемем тези
решения; на трето място, колеги, моля Групата за медийните пакети
след обяд да уточни механизма по отношение на медийните пакети;
и четвърто, колеги, моля групата, която създадохме, свързана с
местния референдум в Трън, също да се събере, за да можем да
уточним и действията, които предприемаме там.
Уважаеми колеги, закривам заседанието.
(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова

