ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 517
На 30 март 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Обявяване на резултатите от гласуването и
разпределението на мандатите в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева.
2а. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Георги Баханов.
2б. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
Докладват: Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков
3. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Иванка Грозева,
Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Георги Баханов
4. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 11,05 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Мария Мусорлиева – заместник-председател, и госпожа Севинч
Солакова - секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 15 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, заседанието започна по-късно, защото преди това
имаше работно обсъждане.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Обявяване на резултатите от гласуването и
разпределението на мандатите в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание с докладчик – аз.
2. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици господин
Сюлейман, госпожа Сидерова, господин Арнаудов.
3. Доклади по писма с докладчици госпожа Солакова,
госпожа Грозева и господин Пенев.
4. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения в
така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да ме включите в точка отваряне на
помещение и в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви с
нова точка 2а – отваряне на помещения, и в доклади по писма.
Госпожа Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: В точката доклади по дела, жалби и
сигнали да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Грозева. Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да
включите нова точка в дневния ред – изплащане на възнаграждения
на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
точка 2б. Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В писма, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Ивков. Господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: И мен в писма и в точка 2б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Райков. Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в новоучредената
точка отваряне на помещения и в писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Баханов. Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
Бих искала преди да преминем към точка първа от дневния
ред да ви информирам, че днес по обективни причини отсъства
господин Томов, а ще закъснеят госпожа Сидерова и госпожа
Цанева.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.

4
Точка 1. Обявяване на резултатите от гласуването и
разпределението на мандатите в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля
папката за днешното заседание да отворите проект № 4667-НС
„Резултати избори по партии” 1. Уважаеми колеги, това е проектът
на решение относно обявяване на резултатите от гласуването и
разпределението на мандатите в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание.
Уважаеми колеги, на съответните основания, които виждате
пред себе си, ви предлагам проекта на решение, с което да обявим
резултатите от гласуването в изборите за народни представители за
Четиридесет и четвъртото Народно събрание, произведени на 26
март 2017 г. съобразно получените действителни гласове от страната
и извън страната, както следва. Виждате, колеги, по точка 1 на
Раздел I броя на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК; броя на гласувалите според подписите в
списъците; броя на намерените в кутиите бюлетини; броя на
недействителните гласове; броя на действителните гласове.
След което по точка 6 виждате разпределението на гласовете
по кандидатски листи на партии коалиции и независими кандидати
според наименованието, номерацията в бюлетините и „не подкрепям
никого”; по действителни гласове, проценти и недействителни
гласове.
В Раздел II посочваме, че в изборите за народни
представители за Четиридесет и четвъртото Народно събрание няма
избрани независими кандидати.
В Раздел III определяме 4 на сто от действителните гласове,
които са получени в изборите. (Обсъждане в оперативен порядък).
Уважаеми колеги, нека се върнем към решението. В залата
сме 18 членове на ЦИК. Колеги, по Раздел I не виждам други
въпроси.
По Раздел II, като вече ви докладвах, колеги, е че в тези
избори няма избрани независими кандидати.
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Раздел III определя 4 на сто от действителните гласове.
Раздел IV е по отношение на определяне на партиите и коалициите,
които са получили не по-малко от 4 на сто от действителните
гласове в страната и извън страната. Раздел V е разпределяне на
мандатите по метода на Хеър-Ниймайер, съгласно Методиката ни
Приложение 1 към чл. 248. Раздел VI е разпределянето на мандатите
на партиите и коалициите по многомандатните изборни райони. И
раздел
VII
е
обявяване
броя
на
получените
предпочитания/преференции за кандидатите по кандидатски листи в
отделните изборни райони съгласно приложението.
Уважаеми колеги, това решение следва да се обнародва
незабавно в „Държавен вестник”.
Колеги, имате ли коментари? Не виждам. Подлагам на
гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Това е Решение № 4670-НС.
Уважаеми колеги, излизам да взема това решение, за да бъде
подписано от мен и от секретаря на Комисията, като за този период
упълномощавам госпожа Солакова да води. Заповядайте, госпожо
Солакова, следващата точка е доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следва
втора точка. Само леки жалби, моля! За да не си разваляме
настроението.
Госпожа Сидерова.
Точка 2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Има обжалване от господин
Харизанов относно недопускане за гласуване в секционна
избирателна комисия на територията на 23.РИК. Жалбата-сигнал е
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подадена на 28-ми, следва да я оставим след разглеждане, тъй като е
след срока и е невъзможно да бъде извършена проверка.
Предлагам ви да му отговоря с писмо, че е невъзможно да
бъде извършена проверка поради късното подаване на жалбата.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И поради отпаднал интерес
не подлежи на разглеждане от Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението на колегата Сидерова. Предлагам да го гласуваме, не
виждам желаещи за изказвания. Моля, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Следващ докладчик е господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, във вчерашното заседание ви
докладвах една жалба с вх. № НС-11-56, но все още очаквам цялата
преписка от Районната избирателна комисия 16, Пловдив, която не е
дошла, така че може би да остане за следобедното заседание или за
утре.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Отбелязвам, остава за
следващата част от заседанието. Следващият докладчик е колегата
Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка вх. № НС-22-293 от 29 март 2017 г. Качена е в моята папка
от днешна дата. Тя е жалба от Борислав Крумов Василев до нас. Той
е кандидат за народен представител в Пети изборен район Видински.
Твърди, че неправилно са му преброени и отразени преференциите и
иска цялостно преброяване.
На основание чл. 304 от Изборния кодекс мисля, че жалбата
следва да бъде отправена към Контролния съвет.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както
разбрахме, колегата докладчик предлага да се върне отговор с
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указание на реда за оспорване на резултатите. Ако нямате
изказвания, гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, преминаваме към точка 2а – отваряне на помещения.
Заповядайте, господин Баханов.
Точка 2а. Искания за отваряне на запечатани помещения.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както взехме
решение онзи ден след определението на Върховния
административен съд, с което се отхвърли искането за повторно
преброяване на всички бюлетини в референдума, и взехме
протоколно решение да разрешим вече отварянето на тези общини,
които чакат от доста време, и в които помещения се съдържат
изборни книжа и материали както от изборите за президент и
вицепрезидент, така и в референдума.
Докладвам ви такава една чакаща преписка с вх. № ПВР-1488 от 14 декември 2016 г. от кмета на община Сандански Кирил
Котев, който иска да отвори помещение във връзка с
необходимостта от архивиране на изборните книжа и материали от
произведените през 2011 г. избори за президент и вицепрезидент.
Желаят да отворят помещението, в което се съхраняват
горепосочените документи. Информират ни, че в същото помещение
са прибрани за съхранение изборните книжа и материали от
изборите през 2016 г. за президент и вицепрезидент и национален
референдум.
Във вътрешната мрежа е качен проектът ми за решение,
който е същият, който предложих тогава, но поради факта, че
течеше все още неприключило съдебно производство по
оспорването на резултатите от референдума и евентуално
разрешаване на повторно броене, тъй като имаше такава
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хипотетична възможност, която вече не съществува, както казах в
началото на доклада си.
Предлагам ви да се запознаете с проекта на решение и да
разрешим отваряне на запечатано помещение в община Сандански,
област Благоевград, в която се съхраняват изборните книжа и
материал от изборите за президент и вицепрезидент на Република
България на 23 и 30 октомври 2011 г., изборите за президент и
вицепрезидент и национален референдум през 2016 г. във връзка с
архивиране на изборните книжа от изборите за президент и
вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.
Посочил съм решението, съобразно което трябва да стане
отварянето, запечатването и изготвянето на документацията, а
именно Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много ви
благодаря, господин Баханов. Колеги, имате ли коментари? Не
виждам. Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова).
Колеги, това е Решение № 4671-ПВР.
Продължаваме с точка 2б. Заповядайте, господин Райков.
Отново упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
Точка 2б. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. вх. МИ-27-39 от 29 март
2017 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение на
Общинската избирателна комисия – Раковски, относно прекратяване
пълномощията на общински съветник от политическа партия ГЕРБ и
назначаването на следващия в листата на политическа партия ГЕРБ.
Приложени са контролен лист, счетоводна справка, искане, протокол
и решение на Общинската избирателна комисия.
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Предлагам да изплатим това възнаграждение. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.
ПРЕДС.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Колеги,
чухте
предложението за изплащане възнаграждение на Общинската
избирателна комисия – Раковски. Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, по точка трета –
доклади по писма, заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви вх. № НС-20-292. То е
качено във вътрешната мрежа, доста дълго е. От госпожа Даниела
Джегарова с множество сигнали и с лично мнение за изборите.
Всичките до един ги считам за сведение на ЦИК.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Солакова има думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имаме една
докладна записка с вх. № ЦИК-09-57 от 3 март 2017 г. относно
подаване на годишен отчет за дейността на Централната
избирателна комисия в Националния статистически институт. Това е
в изпълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и
Закона за статистиката. Информацията вече е подадена, потвърдено
е получаването и е одобрена от Националния статистически
институт, но формално трябва да го гласуваме, за да го изпратим до
председателя на Националния статистически институт.
Моля да одобрим представения отчет, изготвен от
администрацията на ЦИК. И само да уточня, че изпращането е с
квалифициран електронен подпис на главния счетоводител.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, уважаеми
колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,
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Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, давам почивка до 14 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, продължаваме днешното
заседание.
Уважаеми колеги, докладчик в зала по точка 2б –
възнаграждения на ОИК. Това е госпожа Нейкова.
Към точка 2б. Искания за възнаграждения от ОИК.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. МИ-27-38 от 29 март
2017 г. е постъпило от Общинската избирателна комисия – Иваново,
за изплащане на възнаграждение за проведени заседания за периода
от седем дни след обявяване на резултатите от изборите.
На 20 март е проведено заседание, на което са присъствали:
председател, секретар и петима членове на комисията. Заседанието е
проведено по повод предсрочно прекратяване на пълномощията на
кмета на кметство Тръстеник, община Иваново. На 24 март е
проведено заседание, на което са присъствали: председател, секретар
и седем членове на Общинската избирателна комисия, на което са
взели решение за уведомяване на Централната избирателна комисия
за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета с оглед
необходимостта от насрочване на частични избори.
Предлагам да одобрим изплащане на възнагражденията на
комисията за двете проведени заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, госпожо Нейкова. Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 ( Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Връщаме към точка 2а – искания за отваряне на запечатани
помещения. Заповядайте, госпожо Ганчева.
Към т. 2а. Искания за отваряне на запечатани помещения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-1425 от 29 март 2017 г. от кмета на район „Одесос”, Варна, като ни
предлага да вземем решение за отваряне на помещението, което е
описано, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за
Народно събрание в 2014 г.
Предложила съм ви проект на решение, който е стандартният
и е във вътрешната мрежа с моите инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, имате ли коментари? Не виждам. Нека да отворим
запечатаното помещение в район „Одесос”. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 ( Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, това е Решение № 4672-НС.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви вх. № НС-15-324.
Постъпило е искане от 23.РИК да им разрешим да отворят
запечатаното помещение, в което са прибрани книжата и
материалите от изборите, проведени на 26март 2017 г., защото при
предаването на Териториалното звено на „ГРАО” не са установени
следните списъци: район „Илинден”, СИК № 27; район „Надежда”,
СИК № 1 и СИК 48; район „Овча купел”, СИК № 54; район
„Люлин”, секция № 57; район „Връбница”, СИК № 3 и СИК № 16.
Искането е да отворят чувалите и да ги предадат на „ГРАО” за

12
проверка за гласуване в нарушение на Изборния кодекс. Имаме
такива решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова).
С това точки 1, 1а и 2б са изчерпани.
Преминаваме към точка 3 – доклади по писма. Заповядайте,
госпожо Солакова.
Към т. 3. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ако може да
разделим моя доклад на няколко части с оглед на това, че очаквам
една преписка.
Докладвам вх. № ЦИК-09-56 от 29 март 2017 г. Това е
докладна записка относно попълнен на въпросник и годишен доклад
за състоянието на системите за финансово управление и контрол за
2016 г. И тъй като срокът е 31 март, докладвам ви го за сведение, за
да може да се запознаете. Госпожа Грозданова и господин Желязков
са попълнили този въпросник и предлагам да се запознаем всички
по-подробно с него и утре да го внесем отново в зала - на основание
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор.
Във връзка с предизвестието, което получихме по договора за
паркоместата, считано от 21 април, е изготвено едно проектописмо
след проведени телефонни разговори с „Паркинги и гаражи” на
Столична община. Писмото е до директора на дирекция
„Управление и анализ на трафика в Столична община”. Такъв съвет
е даден на нашата администрация – да се обърнем към дирекцията,
за да получим при възможност паркоместа, седем на броя, находящи
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се в близост до сградата на Централната избирателна комисия. Ние
сме посочили къде ползваме трите безплатни паркоместа, те са на
широкия тротоар на бул. „Дондуков” между ул. „Сердика” и ул.
„Веслец”.
Колеги, предлагам да изпратим това писмо. Сега въпросът
единствено е дали считано от 21 април, тъй като е петък, или от 23
април да бъде предложението ни до дирекцията в Столична община.
И дали да заявим седем броя с оглед на това, че предишният договор
беше за десет, имахме и три безплатни, общо 13 места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова);
против – 1 (Росица Матева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, считано от 23 март
да изпратим това писмо, за да видим какво ще ни предложат от
Столична община.
За сведение само ви докладвам, че от Комуникационния пост
за получаване на данните и сканираните протоколи и списъци от
секциите извън страната сме получили ключа от ръководителя на
пункта госпожа Краликова. С вх. № ЦИК-00-359 от 29 март 2017 г.
приемно-предавателен протокол, подписан за ЦИК от госпожа
Манолова, и вх. № НС-23-54/4 от 29 март 2017 г., най-вече заради
този приемно-предавателен протокол го докладвам, защото е за
връщане на офис техника, която бяхме предоставили на пункта. За
Централната избирателна комисия протоколът е подписан от
господин Русинов. Няма забележка, че няма върнати материали,
които сме предоставили на комуникационния пост.
Уважаеми колеги, поставям на вниманието ви въпроса,
свързан с получаването на екземплярите на протоколи от
„Информационно обслужване”, тъй като те приключиха с
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повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните
избирателни комисии, въведоха и протоколите на районните
избирателни комисии. Всичко е готово, имат готовност да ни ги
върнат. Предлагам това да бъде утре в 13 ч., формално за да можем и
утре да гласуваме приемането на работата, защото това е последният
етап от дейността по гражданските договори на временните
сътрудници и начисляването на техните възнаграждения да бъде за
м. март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Колеги, продължаваме със следващ док по тази точка –
господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад писмото,
което вчера ви докладвах. То е с вх. МИ-06-207 от 28 март 2017 г.,
публикувано е във вътрешната мрежа във вчерашното заседание.
Припомням ви, касае се за едно питане от кмета на община
Божурище във връзка с това, че в тази администрация има само един
заместник-кмет, който е и общински съветник, но от друг изборен
район, а именно от Своге. Въпросът е дали е необходимо да се
прекратяват пълномощията му на общински съветник в случаите, в
които временно замества кмета на община Божурище при
възникнала такава необходимост.
Моето становище, както и вчера изложих, е, че не възниква
необходимост от предсрочно прекратяване пълномощията на
общински съветник, тъй като по смисъла на хипотезата на чл. 30, ал.
4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация това лице няма да бъде обявено за избран за кмет. И
освен това е общински съветник в друг изборен район, а не в района,
в който временно ще изпълнява функциите на кмет, той ще замества
кмета до неговото завръщане на работа.
Предложението ми е да одобрим отговор в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли коментари по този повод? Не виждам. Подлагам на
гласуване отговор в тази насока.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч
Солакова); против – 1 (Росицаа Матева).
Колеги, следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви в оригинал
заявлението на Венка Петрова Кутева-Цветкова, кандидат за
народен представител в Четвърти изборен район. Заявлението в
оригинал ще бъде приложено към наше Решение № 4669, което
взехме вчера.
Също така ви докладвам вх. № НС-23-104 от 30 март 2017 г.
отговор от Държавна агенция за закрила на детето. Отговорът е по
повод наш сигнал, който ние сме изпратили във връзка със сигнал,
който получихме за участие на деца в политическа агитация. В
отговора Държавната агенция за закрила на детето ни казва, че
непосредствено след получаване на писмото са изискали
информация от областния председател на политическата партия във
връзка с публикуваните снимки и в момента, в който са готови
резултатите от проверката, ще ни осведомят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова. Следващ докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както вчера ви
докладвах, вх. № НС-09-16 от 28 март 2017 г. от Софийска градска
прокуратура ни изискаха информация, с която молят да ги уведомим
политическа партия „Национално движение за свобода и
демокрация”, вписана в регистъра на политическите партии в
Софийски градски съд по фирмено дело № 13376/2004 г., дали е
участвала в избори за народни представители, президент и
вицепрезидент или за общински съветници и кметове.
Уважаеми колеги, след като възложих на тримата
сътрудници, които се занимават с регистрите, те са извършили
проверка и се установи, че след регистрацията си през 2004 г. до
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настоящия момент политическа партия „Национално движение за
свобода и демокрация (НДСД)” е участвала само в изборите за
общински съветници и кметове на 20 октомври 2007 г. и е била
регистрирана в ЦИКМИ с Решение № 80 от 31 август 2007 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване предложения от докладчика отговор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев).
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,
предлагам да
изпратим решението, с което е регистрирана партията, извадка от
електронната страница на „Информационно обслужване” и другите
относими документи към този отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, закривам днешното заседание на Комисията. Свиквам
утрешното заседание в 10,30 ч., като казвам, че часът може да се
промени.

(Закрито в 13 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

