
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 518

На  31  март  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проекти на  решения  относно откази  за  обявяване  на 

народен представител за избран.

Докладват: Мария Бойкинова, 

Георги Баханов, Камелия

Нейкова, Метин Сюлейман

2. Проект на решение относно обявяване на списък А и 

списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс.

Докладват: Румяна Сидерова и

Йорданка Ганчева

3. Проект на решение относно обявяване на избраните 

народни  представители  в  Четиридесет  и  четвъртото 

Народно събрание.

Докладва: Ивилина Алексиева

 4. Отчет  по  договори  във  връзка  с  разяснителната  

кампания.

Докладва: Росица Матева

5. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  

запечатани помещения.



Докладват: Румен Цачев, 

Александър Андреев

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Бойчо Арнаудов, Метин 

Сюлейман, Мария Бойкинова,

Иванка Грозева, 

         Камелия Нейкова

   

7. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, 

Мартин Райков, Румяна

Сидерова, Александър

Андреев, Йорданка Ганчева,

Ивайло Ивков, РосицМатева,

Емануил Христов, 

Мария    Мусорлиева

8. Разни.

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан  Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и Таня 

Цанева.

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  14,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 
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* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, в 

залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна  комисия. 

Имаме необходимият кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам ви следния Проект на дневен ред:

1. Проекти  на  решения  относно  откази  за  обявяване  на 

народен представител за избран.

След малко ще ви помоля да се заявите по тази точка, колеги.

2. Проект  на  решение  относно  обявяване  на  списък  А  и 

списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс.

Докладчик  е  госпожа  Сидерова,  след  което  за  свързани 

доклади – докладчик госпожа Ганчева.

3. Проект  на  решение  относно  обявяване  на  избраните 

народни  представители  в  Четиридесет  и  четвъртото  Народно 

събрание, на който докладчик съм аз.

4. Отчет по договори във връзка с разяснителната кампания. 

Докладчик е госпожа Матева.

5. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладчици са господин Цачев и господин Андреев.

6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладчик е госпожа Нейкова.

7. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладчици  са  господин  Арнаудов,  господин  Сюлейман, 

госпожа Бойкинова, госпожа Грозева.

8. Доклади по писма.

Докладчици са госпожа Солакова, господин Райков, госпожа 

Сидерова,  господин  Андреев,  госпожа  Ганчева,  господин  Ивков, 

госпожа Матева и господин Христов.

9. Разни.
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Колеги,  имате  ли предложения за  изменение и  допълнение 

към така предложения дневен ред? 

Успоредно  с  това  се  заявете  и  за  откази  за  обявяване  на 

народен представител за избран.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в т. 1.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в т. 1 – откази, и 

в т. 8 – Доклади по писма, евентуално.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Моля да ме включите в т.  1 и да 

отпадна от т. 6. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест да отпадне т. 6?

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Мисля,  че  в  т.  7  –  Доклади  по  дела, 

жалби и сигнали. Не мога точно да определя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин 

Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Моля да ме включите в т. 1.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  т.  8, 

уважаема госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  колеги?  –  Не 

виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  и 

допълнен дневен ред.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  
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Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против - няма.

Уважаеми колеги, преди да преминем към т. 1 от дневния 

ред ми позволете да ви информирам, че по обективни причини 

от  днешното  заседание  ще  отсъства  господин  Томов,  а  ще 

закъснеят госпожа Сидерова и госпожа Солакова.

Колеги, второ съобщение:

В  „Държавен  вестник“,  бр.  27  от  31  март  2017  г.  е 

обнародвано  Решение  №  4670-НС  от  30  март  2017  г.  на 

Централната  избирателна  комисия  относно  обявяване  на 

резултатите  от  гласуването  и  разпределението  на  мандатите  в 

Четиридесет и четвъртото Народно събрание.

Това е за сведение.

Точка  1  –  Проекти  на  решения  относно  откази  за 

обявяване на народен представител за избран.

Колеги,  бих  искала  да  ви  помоля  всички,  които  имате 

разпределени такива документи, да ги докладвате, за да можем 

след  това  да  преминем към т.  2  и  т.  3.  Ако  някои проекти  се 

готвят в момента и преписката не е тук, да дадете индикация, за 

да не преминаваме към т. 2 докато не се изчерпят докладите по 

т. 1. 

Първи  докладчик  по  т.  1  е  госпожа  Бойкинова. 

Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, Проекта е в моя папка от 

днешно заседание. 

Докладвам  ви  заявление  с  вх.  № НС-10-114  от  31  март 

2017  г.  от  Фатма  Себайдин  Исаева.  Със  заявлението  същата 

моли  да  бъде  изключена  от  списъка  на  кандидати  за  народни 

представители  от  Движение  за  права  и  свободи  в  13  МИР  – 

Пазарджишки избирателен район.

„Моля да не участвам в разпределението на мандатите в 

13 МИР за парламентарни избори“.
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Госпожа  Исаева  е  регистрирана  с  Решение  №  33  в 

кандидатската листа на политическата партия под № 9.

Предлагам да уважим нейното искане по съображенията, 

които са изложени в Проекта, който виждате, и съответно да я 

заличим от листата на партията „Движение за права и свободи“ 

в 13 изборен район – Пазарджишки, при произведените избори 

за народни представители на 26 март 2017 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

видяхте Проекта на решение.

Коментари?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Освен всичко друго, което съм изявил 

и  не  искам  да  повтарям,  явно  ще  продължим  с  тази 

незаконосъобразна  практика.  Специално  в  това  заявление  се 

моли  да  бъде  изключено  лицето  от  списъка  за  кандидати  за 

народни представители.  Аз  към настоящия момент  не  знам да 

има кандидати за народни представители. Има избрани народни 

представители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Други желаещи да вземат участие в дебата? – Не виждам.

Закривам разискванията.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  Проект  на 

решение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  

Таня  Цанева.),  против  -  4 (Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  

Росица Матева и Мартин Райков.).

Това е Решение № 4674-НС.
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Имате  ли  още  доклади  по  тази  точка,  госпожо 

Бойкинова? – Нямате.

Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх.  №  НС-10-115  от 

31 март  2017  г.  Това  е  постъпило  заявление  в  Централната 

избирателна комисия от Цветелина Стоянова Лучкова,  която е 

регистрирана  с  кандидатската  листа  на  политическа  партия 

„Воля“  в  16-ти  изборен  район  –  Пловдивски,  с  Решение 

№ 34-НС от 21 февруари 2017 г. на РИК № 16 – Пловдив.

С  това  заявление  госпожа  Лучкова  заявява  своето 

желание да не бъде обявена за избрана за народен представител 

от  регистрираната  кандидатска  листа  на  политическа  партия 

„Воля“  в  16-ти  изборен  район  –  Пловдив,  и  на  основание 

чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс моли да бъде заличена от 

листата на политическа партия „Воля“ в 16-ти изборен район – 

Пловдив.

Във  връзка  с  това  заявление  съм  подготвил  Проект  на 

решение  в  моя  папка,  в  днешно  заседание.  Проектът  е  под 

№ 4656,  с  който  на  практика  предлагам  на  Централната 

избирателна комисия да приемем решение, с което да заличим 

от листата на партия „Воля“ в 16-ти изборен район – Пловдив, 

Цветелина Стоянова Вучкова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има ли коментари, уважаеми колеги? – Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  Проект  на 

решение. 

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
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Румен  Цачев  и  Таня  Цанева.),  против  – 3  (Владимир  Пенев,  

Ивайло Ивков и Мартин Райков.).

Това е Решение № 44675-НС.

Продължете, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН: Уважаеми  колеги, току-що  ми  е 

разпределено  още  едно  заявление,  получено  в  Централната 

избирателна комисия,  от същото естество.  Входящият номер е 

НС-10-119   от  31  март  2017  г.  Заявлението  е  от  Калинка 

Райкова  Славова.  Тя  е  била  регистрирана  като  кандидат  за 

народен  представител  от  кандидатската  листа  на  политическа 

партия  „Воля“  в  23-ти  изборен  район  –  София,  с  Решение 

№ 33-НС  от  21  февруари  2017  г.  С  това  заявление  госпожа 

Славова заявява своето желание да не бъде обявена за избрана 

за  народен  представител  от  регистрираната  кандидатска  листа 

на политическа партия „Воля“ в 23-ти изборен район – София, 

и на основание чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс моли да 

бъде заличена от листата на политическа партия „Воля“ в 23-ти 

изборен район – София.

Във връзка с това заявление не съм подготвил Проект на 

решение,  но  то  е  по  принцип  стандартно  и  предлагам 

Централната избирателна комисия да приеме решение, с което 

госпожа Калинка Райкова Славова да бъде заличена от листата 

на партия „Воля“ в 23-ти изборен район – София.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? – Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложеното  ни 

решение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  -  18 (Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  
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Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  

Цанева.), против - 1 (Владимир Пенев.). 

Това е Решение № 4676-НС.

Приключиха ли Вашите доклади? – Да.

Госпожо  Бойкинова,  извинете,  че  преди  10  мин.  Ви 

разпределих още едно такова заявление.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  с 

вх. № НС-10-116 от 31 март 2017 г. в Централната избирателна 

комисия е  постъпило нотариално заверено  заявление  от  Елена 

Стефанова  Аксиева  с  посочено  ЕГН  и  адрес,  кандидат  за 

народен представител, регистрирана с кандидатската листа на 

политическа  партия „Воля“  в  17-ти  изборен  район  – 

Пловдивски,  с  Решение  №  58-НС  на  РИК  №  17  –  Пловдив 

област и издадено удостоверение за регистрация.

Със заявлението госпожа Аксиева заявява  желанието си 

да  не  бъде  обявена  за  избрана  от  регистрираната  листа  на 

политическа  партия „Воля“  в  17-ти  изборен  район  – 

Пловдивски,  на  основание  чл.  255,  ал.  1,  т.  3  от  Изборния 

кодекс  и  моли  да  бъде  заличена  от  листата  на  политическа 

партия „Воля“ в 17-ти изборен район – Пловдивски. 

Приложено е и Решение № 58, с което е регистрирана. Тя 

е  водач  на  листата  на  политическа  партия „Воля“. 

Регистрирана е под № 1 в листата.

Уважаеми  колеги,  подготвил  съм  Проект  за  решение, 

което е във вътрешната мрежа относно това докладвано от мен 

заявление  от  Елена Аксиева,  като в  решението съм отбелязал, 

че  Централната  избирателна  комисия  счита,  че  заявлението  е 

подадено преди изтичане на срока по чл. 300, ал. 2 от Изборния 

кодекс  за  обявяване  имената  на  избраните  народни 

представители  и  представлява  оттегляне  на  съгласието  на 

кандидата по съществото си по чл. 255, ал. 1, т. 3.
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При  положение  че  такова  съгласие  вече  Централната 

избирателна комисия счита, че не е налице, то не може да обяви 

самата Централна избирателна комисия това лице за избрано от 

конкретната кандидатска листа.

С  оглед  на  така  докладваното  от  мен,  предлагам  да 

вземем  решение,  с  което  да  заличим  от  листата  на  партия 

„Воля“ в 17-ти изборен район – Пловдивски, за произведените 

избори  за  народни  представители  на  26  март  2017  г.  Елена 

Стефанова Аксиева с посочено ЕГН.

Както казах, приложено е и решението, както и копие от 

удостоверението  за  регистриран  кандидат  за  народен 

представител.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

предложения ни проект на решение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  Цанева.),  против  -  2 

(Владимир Пенев и Ивайло Ивков.).

Колеги, това е Решение № 4677-НС.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  с  вх.  №  НС-10-118  от  

31 март  2017  г.  е  постъпило  заявление  от  Владимир  Иванов  

Александров – то не е нотариално заверено и няма приложение  

към него, кандидат за народен представител, регистриран от  

кандидатска  листа  на  политическа  партия  „Воля“  в  17-ти  

изборен район – Пловдивски, с Решение № 58-НС на РИК № 17  

– Пловдив област.

В  заявлението  се  посочва,  че  господин  Александров  е  

регистриран  като  кандидат  за  народен  представител  с  
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кандидатската листа на политическа партия „Воля“ в 17-ти  

изборен  район  –  Пловдивски,  и  с  настоящото  заявява  

желанието  си  да  не  бъде  обявен  за  избран  за  народен  

представител  от  регистрираната  кандидатска  листа  на  

политическа  партия  „Воля“  в  17-ти  изборен  район  –  

Пловдивски,  на  основание  чл. 255,  ал.  1,  т.  3  от  Изборния  

кодекс  и  моли  да  бъде  заличен  от  листата  на  политическа  

партия „Воля“ в 17-ти изборен район.

Уважаеми колеги, направих справка и видях, че господин  

Владимир  Иванов  Александров  е  регистриран  с  Решение  

№ 58-НС от 21 февруари 2017 г. в 17-ти РИК – Пловдивски, и  

е  под  №  6  в  кандидатската  листа  на  политическа  партия  

„Воля“ за този район.

Представил  съм  ви  Проект  за  решение,  с  който  

предлагам  следния  диспозитив  –  да  уважим  волята  на  

господин Александров от политическа партия „Воля“.

Диспозитивът  е:  „Не  обявява  за  избран  за  народен  

представител  от  листата  на  политическа  партия  „Воля“  в  

17-ти изборен район…“.

Колеги,  предлагам  да  има  и  още  един  диспозитив:  

„Заличава  от  листата  на  партия  „Воля“  от  17-ти  изборен  

район“. Да бъдат два диспозитива.

Предлагам  така  да  вървят  и  другите  решения,  ако  

нямате против?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  

Проекта на решение.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предвид това, че тези молби стават  

много,  аз  мисля и  съм длъжен да го  кажа и да го заявя  пред  

вас,  че  ние  след  едни  прекрасно  произведени  избори  от  

Централната избирателна комисия, по всеобща оценка, сме на  

път  да  ги  опорочим  напълно.  Да  подменим  резултата  в  
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изборите.  Това  правите  с  тези  гласувания,  колеги.  Това  са  

нищожни решения и аз го заявявам с цялата си отговорност.

Всички  тези  решения  са  нищожни,  тъй  като  

Централната избирателна комисия не е компетентна да прави  

това  –  нито  да  заличава,  нито  да  не  обявява.  Централната  

избирателна  комисия  е  длъжна  и  й  е  вменено  от Кодекса  да  

обяви резултатите такива, каквито са. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  

предложения ни Проект на решение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев.), против - 2 (Владимир Пенев и  

Ивайло Ивков.).

Това е Решение № 4678-НС.

Господин  Баханов  прочете  диспозитива,  който  е  

диспозитив и за Решение № 4674-НС, № 4675-НС, № 4676-НС и  

№ 4677-НС – идентични диспозитиви.

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  

вх. № НС- 10-124 от 31 март 2017 г. Заявлението е изпратено  

чрез  Районна  избирателна  комисия  –  8-ми  МИР,  Добрички  

избирателен  район.  Оригиналът  ще  бъде  изпратен  от  

колегите.  Тоест  той  вече  е  изпратен,  но  не  е  пристигнал  в  

Централната избирателна комисия.

Докладвам ви заявлението от Пламен Недев Петров.  С  

това  заявления  същият  иска  да  оттегли  даденото  от  него  

съгласие  за  регистрирането  му  като  кандидат  за  народен  

представител  в  листата  на  политическа  партия  „Движение  

за  права  и  свободи“  в  8-ми  избирателен  район  –  Добрички.  
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Желае да не бъде включен в списък А и не желае да бъде обявен  

за  избран  нито  в  хипотезата  на  чл.  300,  ал.  2,  нито  

впоследствие в хипотезата на чл. 302 от Изборния кодекс.

Предлагам да уважим желанието му да не бъде избран  

за народен представител и да бъде заличен от кандидатската  

листа  на  политическата партия,  поради  което  ви  предлагам  

решение в този смисъл. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  

(Уточнение между членовете на комисията.)

Колеги,  само  ще  моля,  тъй  като  беше  докладван,  да  

гласуваме, след което ще видим един изписан и другите ще са  

като него. 

Колеги, много моля сега да гласуваме.

Подлагам  на  гласуване  предложения  ни  Проект  на  

решение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-Сидерова.),  против  -  1 

(Владимир Пенев.).

Това е Решение № 4679-НС.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като тези решения са след са  

обявени  резултатите,  предлагам  диспозитивът да  бъде:  „Да  

не се обявява/изважда от листата“…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  „Не  заличава  от  

листата/изважда от листата“.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  може  и  „заличава  от  

листата“.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам да има два диспозитива.
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РУМЯНА СИДЕРОВА:  От списък  А  или  от списък  Б  в  

зависимост  от  това  къде  се  намира  списъка.  (Уточнение  

между членовете на комисията.)

Публикувано  ли  е  едно  от  взетите  решения,  за  да  

погледнем  диспозитива?  (Уточнение  между  членовете  на  

комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това говорене  

беше  за  прецизиране  –  първо,  мотивна  част;  втора  –  

диспозитива  на  тези  еднакви  по  своята  правна  същност  

решения, и след това последиците, които тези решения водят  

към решението, което госпожа Сидерова ще ни докладва след  

това. 

Госпожо Матева, и Вие имате доклад. Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  в  папката  на  колегата  Нейкова,  тъй  като  

решението  е  подготвено  от  нея  и  заявлението  е  на  неин  

доклад, има Проект, който, както знаете, беше изготвен, след  

това беше променен, сега отново е качен първия проект, така  

че ако има някакви грешки ще бъдат коригирани впоследствие.  

Постъпило е заявление от Искра Димитрова Михайлова-

Копърова  с  вх.  №  НС-10-112  от  30  март  2017  г.  Тя  е  била  

регистрирана  като  кандидат  за  народен  представител  в  

листата  на  политическа  партия  „Движение  за  права  и  

свободи“  в  13-ти  изборен  район  –  Пазарджишки,  и  със  

заявлението се  прави искане  да не  бъде обявявана за избрана  

като  народен  представител  от  листата  на  „Движение  за  

права и свободи“ в 13-ти изборен район – Пазарджишки.

Предложен е Проект за решение, с което Централната  

избирателна  комисия,  на  основание подаденото заявление  и  с  

оглед обстоятелството, че заявлението е подадено преди да е  

взето  решението  на  Централната  избирателна  комисия  за  

обявяване  имената  на  избраните  народни  представители,  

съгласно чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс да вземем решение,  
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с  което  Централната  избирателна  комисия  да  не  обявява  за  

избрана за народен представител от листата на политическа  

партия „Движение за права и свободи“ в 13-ти изборен район  

–  Пазарджишки,  Искра  Димитрова  Михайлова-Копърова  с  

посоченото  ЕГН  в  произведените  избори  за  народни  

представители на 26 март 2017 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  

ни Проект на решение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Ивилина  

Алексиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова  и  Таня  Цанева.),  против  -  4 (Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков и Мартин Райков.).

Това е Решение № 4680-НС.

Госпожо  Сидерова,  мога  да  Ви  предам  списъка  на  

взетите  решения  за  актуализацията на  Проекта  на  решение  

по т. 2.

Колеги, докато бъде актуализиран Проекта на решение  

по т. 2,  не може да се докладва и т. 3 като свързана с т. 2,  

затова ще преминем към т. 5.

Точка  5  –  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  

запечатани помещения.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило  в  

Централната  избирателна  комисия  писмо  с  вх.  № ПВР-14-94  

от  29  март  2017  г.  от  кмета  на  община  Кнежа  за  

разрешаване на достъп до запечатано помещение,  в  което се  

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  

президент  и  вицепрезидент  2011  г.,  с  цел  извършване  на  
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експертиза  на  тези  изборни  книжа  и  предаването  им  за  

постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – Плевен. 

Предлагам  да  разрешим  отваряне  на  това  запечатано  

помещение  с  цел  извършване на експертиза и предаването на  

книжата в „Държавен архив“. 

Отварянето  следва  да  се  осъществи  по  реда  на  наше  

Решение № 3796 от 18 октомври 2016 г. като след извършване  

на съответните действия от комисията от длъжностни лица  

кметът на общината трябва да ни изпрати протокол  както  

за  извършените  действия,  така  и  за  действията  от  

комисията,  която  е  извършила  експертиза,  включително  и  за  

унищожаване  на  неценните  документи  след  нейното  

извършване.

При  положение,  че  в  това  помещение  има  книжа  и  

материали  от  други  избори,  комисията  следва  да  извършва  

само  тези  действия,  за  които  е  даденото  разрешение  от  

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  

ни Проект на решение.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Таня  Цанева.),  

против - няма. 

Това Решение е № 4681-ПВР.

Следващ докладчик по тази точка е господин Андреев.

Упълномощавам  госпожа  Мусорлиева  да  води  

заседанието.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  постъпило  

е с вх. № ПВР-14-95 от 30 март 2017 г. заявление от кмета на  

община Царево – Георги Лапчев, с което се иска отваряне на  
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запечатано  помещение,  което  се  намира  в  сутерена  на  

сградата на общинската администрация, стая № 2, в която се  

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  от  23  и  30  

октомври  2011  г.  и  книжата  от  изборите  за  народни  

представители  от  5  октомври  2014  г.  Отварянето  на  

запечатаното помещение е с оглед предаването на „Държавен  

архив“ в гр.  Бургас на книжата и материалите от изборите  

за президент и вицепрезидент.

Предлагам  да  им  дадем  разрешение  за  отваряне  на  

помещението.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други мнения?  

– Не виждам.

Режим на гласуване. 

Гласували 14  членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Мария  

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  Цанева.) ,  

против - няма.

Това е Решение № 4682-ПВР/НС.

Точка  4  –  Отчет  по  договори  във  връзка  с  

разяснителната кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  ще  ви  помоля  да  погледнете  в  моята  папка  

становището  на  главния  счетоводител  и  на  юрисконсулт  

Радославова  по  изпълнението  на  договора  между  

Централната  избирателна  комисия  и  „Фокус-Нунти“  за  

разпространение  на  аудиовизуални  произведения  във  връзка  с  

разяснителната кампания.
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Докладвах  ви  го  на  29  март  2017  г.  Извършена  е  

проверка.  Становището  е,  че  се  предлага  на  Централната  

избирателна комисия да приеме изпълнението на договора, да  

се  подпишат  сертификата  и  констативния  протокол  и  да  

бъде извършено плащането.

Ако нямате възражения, предлагам да го гласуваме.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имате ли възражения?  

– Не виждам.

Режим на гласуване. 

Гласували 13  членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Мария  

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против - няма.

Имате ли още, колега Матева? Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА:  Само  за  сведение.  Отново  току-що  

ми  беше  разпределено  искането  от  „Дарик  радио“,  заедно  с  

фактурата, с медийния план и с отчета с вх. № НС-25-11 от  

31 март  2017  г.  Ще  го  дам  отново  за  становище  и  на  

следващото заседание ще ви бъде докладвано за одобрение.

Докладвам го само за сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Продължаваме  със  

следваща точка.

Точка 6 – Доклади по дела, жалби и сигнали .

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  моя  папка  в  днешно  

заседание се намира жалбата с вх. № НС-11-56. Това е жалба  

срещу  второто  отхвърлително  решение  на  РИК  №  16  –  

Пловдив.

Изготвил съм Проект на решение,  което е с  № 4654,  с  

което  ние  разглеждаме  случая  по  същество.  Накратко,  

отменяме  това  отхвърлително  решение  и  установяваме  
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нарушение на две търговски дружества, които са собственици  

на билбордите в гр. Пловдив.

Моля  да  се  запознаете  с  Проекта  на  решение  и  да  го  

гласуваме така.

Всички  материали,  които  виждате  в  папката,  са  към  

тази жалба и към предишната жалба за предишното решение  

на  РИК №  16  –  Пловдив,  които  пак  бяха  постановили  

отхвърлително решение. (Реплики.)

За билбордовете на Бойко Борисов в Пловдив.

РЕПЛИКА: За генералската униформа?

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не за генералската униформа, ами  

затова,  че  надписът  беше  твърде  малък  и  че  не  беше  …  

(Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 8 (Мария Мусорлиева,  

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.),  против – 4  

(Севинч Солакова, Емануил Христов, Мария Бойкинова и Румен  

Цачев.).

Това  Решение  е  №  4683-НС.  (Уточнение  между  

членовете на комисията.)

Имате ли още, господин Арнаудов? – нямате.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  на  предходно  

заседание  ви  докладвах  жалба  от  Кирил  Мариянов  –  

наблюдател  от  Сдружение  „Институт  за  социална  

интеграция“ срещу Решение № 150-НС от 26 март 2017 г. на  

районната избирателна комисия в Пловдив град и допълнено с  

Решение № 155-НС пак от 26 март 2017 г. на същата районна  

избирателна комисия. 

Към  жалбата  са  приложени  Решение  №  150-НС  и  

Решение № 155-НС, протокол от проведеното заседание на 26  

март  2017  г.,  сигналът с  изх.  №  190  от  25  март  2017  г.  по  
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описа  на  РИК  №  16  –  Пловдив,  разпечатка  от  интернет  

страницата  на  районната  избирателна  комисия,  

удостоверение  № 10-103-НС от 13  март 2017  г.,  справка  от  

регистър  БУЛСТАТ,  справка  от  търговския  регистър,  както  

публикуваният материал на интернет сайт „plovdiv24.bg“.

Обжалваното  решение  е  постановено  от  районната  

избирателна  комисия  в  Пловдив  по  сигнал  с  вх.  № 190-25  от  

25 март  2017  г.,  подадено  от  Кирил  Мариянов,  като  със  

сигнала  се  посочва,  че  в  онлайн  изданието  „plovdiv24.bg“  е  

публикуван  материал,  озаглавен  „Иво  Христов  се  оказа  най-

голямата грешка на БСП в Пловдив“,  като се твърди,  че със  

съдържанието  на  същия  материал  грубо  се  нарушават  

императивните разпоредби на чл. 183, ал. 4 и чл. 205, ал. 1 и 2  

от  Изборния  кодекс.  Към  сигнала  е  приложен  и  снимков  

материал  в  подкрепа  на  твърдените  нарушения  на  Изборния  

кодекс,  като  е  направено  искане  за  установяване  на  

посочените  нарушения  на  Изборния  кодекс,  както  и  

премахването на публикувания материал от съдържанието на  

интернет страницата на „plovdiv24.bg“.

Районната  избирателна  комисия,  след  като  се  е  

запознала с предоставения материал, установява, че в него се  

съдържат  твърдения,  които  накърняват  добрите  нрави,  

честта  и  доброто  име  на  кандидатите  за  народни  

представители  Ивайло  Христов  и  Георги  Търновалийски,  

поради  което  районната  избирателна  комисия  приема,  че  е  

налице  нарушение  на  изискването  на  чл. 183,  ал.  4,  като  със 

същото решение районната избирателна комисия установява,  

че  с  публикацията  си  огласяват  и  резултати  от  

социологическо  проучване,  като  в  информацията  за  

проучването  не  се  съдържа  съобщение  за  възложителя  и  

източника  на  финансирането  му,  поради  което  РИК приема,  

че е налице нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс  
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от страна на доставчика на медийни услуги, а именно онлайн  

изданието „plovdiv24.bg“. 

След  проведени  разисквания  обаче  за  приемане  на  

решение  за  установяване  на  констатираните  нарушения  на  

Изборния  кодекс  районната  избирателна  комисия  в  Пловдив  

постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4,  

изречение  второ  от  Изборния  кодекс  като  за  Проекта  на  

решение  гласуват  9  членове  на  комисията,  а  6  гласуват  

„против“.

Недоволен  от  това  решение  Кирил  Мариянов  обжалва  

Решение  №  150-НС,  допълнено  с  Решение  №  155-НС  на  

районната  избирателна  комисия,  като  той  твърди,  че  това  

решение  е  неправилно,  незаконосъобразно,  постановено  в  

нарушение на материалния закон, както и че същото решение  

е в противоречие с установената фактическа обстановка.

Направено  е  искане  решението  на  районната  

избирателна комисия да бъде отменено, както и Централната  

комисия да се произнесе по съществото на спора. 

Уважаеми  колеги,  припомням,  че  същия  сигнал  бе  

получен  и  в  Централната  избирателна  комисия  на  25  март  

2017 г.  и  на  26  март  2017  г.  Централната  избирателна  

комисия  се  произнесе  с  Решение  №  4655-НС,  с  което  ние  

установихме  нарушение  на  чл.  205,  ал.  1  и  2  от  Изборния  

кодекс,  изразяващо  се  в  публикуване  на  материал,  който  не  

съдържа  съобщение  за  възложителя  и  финансирането  му,  

извършено  от  Васил  Костадинов  Живков  и  Кирил  Георгиев  

Налджиев, а това са управителите на „Медия Груп 24“ ООД,  

която  всъщност  е  собственик  на  това  онлайн  издание.  Със  

същото  решение  ние  постановихме  и  премахването  на  

публикацията от съдържанието на медийния доставчик.

От  всичко  това  е  видно,  че  районната  избирателна  

комисия  се  е  произнесла  с  процесното Решение  № 150  без  да  

има  необходимата  компетентност  за  това.  Видно  и  от  
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съдържанието на онлайн изданието,  то има свои  регионални  

центрове в Пловдив, във Варна, Бургас, Русе, Благоевград и от  

това е видно, че онлайн изданието или този медиен доставчик  

не  е  с  регионален  обхват,  поради  което  да  разгледа  този  

сигнал  по  принцип  си  е  Централната  избирателна  комисия,  

както сме го направили с нашето Решение № 4655.

С  оглед  на  това,  уважаеми  колеги,  предлагам  на  

Централната  избирателна  комисия  да  приемем  решение,  с  

което да обезсилим Решение № 150-НС от 26 март 2017 г. на  

Районна  избирателна  комисия  –  Пловдив  град,  допълнено  с  

Решение  № 155-НС  от  26  март  2017  г.  на  същата  комисия,  

постановено по сигнал на Кирил Мариянов в качеството му на  

наблюдател  на  Сдружение  „Институт  за  социална  

интеграция“. (Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега  

Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА:  Съгласна  съм с  Проекта за  решение,  

само че не съм съгласна с диспозитива. Доколкото се касае и  

се  приема  в  мотивите  на  решението,  че  имаме  произнасяне  

при  липса  на  компетентност,  считам,  че  диспозитива  не  

трябва да бъде „обезсилва“, а „прогласяване за нищожно“.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Съгласен съм, приемам.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  ли  други  

забележки,  колеги?  (Уточнение  между  членовете  на  

комисията.)

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували 16  членове  на  ЦИК:  за  -  16 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.),  против - няма.

Това е Решение № 4684-НС.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо  

Мусорлиева.

Продължаваме със следващ докладчик по тази точка –  

госпожа Мария Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  с  

вх. № НС-22-294 от 30 март 2017 г., която е във вътрешната  

мрежа в моя папка. (Реплики.)

Има  резолюция  във  вътрешната  мрежа.  Ще  ви  я  

докладвам  с  две  думи,  тъй  като  е  анонимна.  Озаглавена  е  

„Жалба  –  анонимна“.  Жалбата  е  анонимна,  въпреки  че  се  

казва:  „Бях  член  на  СИК  в  секция  303  в  ОДЗ  „България“  на  

жк „Варненчик“ – гр. Варна“.

Докладвам  ви  жалбата  за  сведение,  първо,  защото  е  

анонимна. По съществото си тя е възмущение от този член на  

СИК  как  са  се  произвели  изборите  в  тази  секционна  

избирателна комисия.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Нали  трябва  да  се  запознаем  какво  

докладвате? (Шум и реплики между членовете на комисията.)

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Когато е анонимна, няма какво  

…

РУМЕН ЦАЧЕВ: „НС-…“ еди кой си номер – анонимна?!

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  

разпределила  съм  на  госпожа  Бойкинова  за  доклад  жалба.  

Докато представлявам комисията,  ще правя тази преценка и  

никога няма да спирам преценка лично. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Макар и за сведение, считам, че  

с  две  думи  мога  да  ви  запозная.  Нищо,  че  е  озаглавена  

„анонимна“,  тя  е  от  член  на  СИК  –  секционна  избирателна  

комисия, както ви казах, в ОДЗ № 16 в гр. Варна.  

Този член на секционната избирателна комисия изразява  

възмущение как в края на изборния ден, след като са преброили  

гласовете  и  са  оформили  протокола,  член  на  секционната  

избирателна  комисия,  представен  от  коалиция  „Обединени  
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патриоти“ се е разплакала, като основанията за това са, че е  

получила  указания  защо  не  е  гласувала  в  секционната  

избирателна  комисия,  тъй  като  в  тази  секция  „Обединени  

патриоти“ имат нула гласове. Всъщност се оказва, че всички  

членове на тази секционна избирателна комисия са решили да  

си гласуват по местоживеене, с което не са си отразили вота  

в секцията, въпреки че са имали право.

РЕПЛИКА: Как са успели да гласуват?

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Успели  са  да  гласуват,  но  този  

член  е  възмутен  и  счита,  че  това  е  контролиран  вот,  тъй  

като по този начин се е оказвало въздействие и в жалбата се  

изразява възмущение  и  от блокирането на границите и това,  

че много български граждани са били унижени, потъпкани и са  

били  принудени  да  ходят пеша.  Цялата жалба  всъщност  е  в  

този  смисъл  –  оплакване  от  организацията  и  от  

отношението,  което  е  имало  в  тази  секционна  избирателна  

комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада,  

госпожо Бойкинова.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първо, изобщо не знаех за каква  

политическа сила става въпрос и не бях запозната със сигнала.  

По  принцип  в  никакъв  случай  не  съм  искала  да  атакувам.  

Разбира  се,  правомощието  на  председателя  е  да  разпределя.  

Не  съм  виждала  орган,  който  да  разглежда  анонимни.  За  

първи път виждам орган,  особено пък на такова високо  ниво  

да разглежда анонимни, че и да ги озаглавява жалби, че дори и  

за  сведение.  Това  искам да  кажа,  което е  било  постоянното  

ми мнение, може би от 5-6 години. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо Бойкинова, имате ли още доклади?

Господин  Ивков,  Вие  по  тази  жалба  ли  искате  да  

вземете отношение? Заповядайте.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Искам  като  реплика  да  кажа,  че  

независимо дали е озаглавено анонимно едно нещо, ние можем  

да  се  самосезираме  и  това  са  част  от  правомощията  ни  по  

Изборния кодекс. Ако вътре има достатъчно данни за някакво  

сериозно нарушение,  според мен трябва да се преценява,  след  

като  председателя  разпредели  на  докладчика  и  той  да  

докладва накратко,  както в този случай, а не да ги оставяме  

просто за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин  

Ивков.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Принципно  се  съгласявам  

изцяло  с  Вас,  абсолютно  съм  съгласна,  и  в  този  смисъл,  ако  

примерно  доклада  е  почнал  и  има  достатъчно  данни  в  

анонимен сигнал, по който примерно можем да се сезираме, а  

не  е  подготвен  доклада  за  сведение,  тогава  се  обезсмисля  

целия доклад от анонимен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо  Бойкинова,  имате  ли  други  доклади?  Моля  

продължете.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  И  другите  две  са  за  сведение,  

само ви казвам входящите номера: вх. № НС-23-106 от 30 и от  

31 март 2017 г., тъй като те са в ръкописен вид, нечетливи и  

не  можах  да  разбера  какво  е  оплакването.  Те  са  от  

Национален  синдикат  на  пенсионерите,  инвалидите,  

офицерите,  Висш  импресарски  съюз,  културни  организации.  

Ненаименована,  не  е  подписана  и  няма  никакво  искане  по  

съществото си и най-вече че не може да се разбере какво иска.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Имате ли още доклади?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  

15 мин. почивка.
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(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  

залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия.  

Имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното  

заседание.

Колеги,  първо  ще  помоля  да  мине  преписка,  която  

госпожа  Солакова  ще  докладва  по  системите  за  финансово  

управление  и  контрол,  доколкото  срока  изтича  днес  и  е  

свързан с други институции, след което ще върнем на т. 2 и т.  

3 от дневния ред.

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 7 – Доклади по писма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  ноември  месец  сме  

получили писмо от Министерството на финансите с одобрен  

въпросник по прилагането на Закона за финансово управление и  

контрол в публичния сектор и в срок, съгласно чл. 8 от закона,  

всички  ръководители  на  бюджетните  организации  следва  до  

31  март  2017  г.  да  представят на  министъра  на  финансите  

информация  за  функционирането,  адекватността,  

ефикасността и ефективността на системите за  финансово  

управление и контрол.

Тогава  го  докладвахме,  възложихме  на  главния  

счетоводител  за  изготвяне  на  доклад  и  попълване  на  така  

одобрения  въпросник.  Въпросникът  е  публикуван  и  на  

официалната страница на Министерството на финансите.

Вчера ви го докладвах за сведение с вх. № ЦИК-09-56 от  

29 март 2017 г.,  докладна записка от директора на Дирекция  

„Администрация“,  с  приложени  доклад  за  състоянието  на  

системите  за  финансово  управление  и  контрол  за  2016  г.,  

както ви казах вече, и попълнен въпросник за състоянието на  

системите за финансово управление и контрол.
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Аз  успях  вчера  да  го  прегледам,  без  да  мога  да  се  

задълбоча,  разбира  се,  с  оглед  и  на  това,  че  госпожа Силвия  

Грозданова е  работила при попълването на въпросника и има  

готовност да даде и разяснения. 

Предлагам  да  одобрим  така  представените  доклад  и  

въпросник.  Разбира  се,  в  тази  връзка  ние  ще  се  върнем  към  

този въпрос дотолкова, доколкото имаме изработена система  

за  финансово  управление  и  контрол  от  Администрацията.  

След  приключване  на  интензивната част на  нашата работа,  

ще се върнем обратно към тях. 

Във  вътрешната  мрежа,  наред  с  преписката  по  

докладната записка, трябва да има и публикувана Стратегия  

за  управление  на риска,  утвърдена  въз  основа на Протоколно  

решение  на  Централната  избирателна  комисия,  веднага  след  

изменение в Изборния кодекс  през 2013 г.  и  обособяването на  

Централната избирателна комисия като юридическо лице.

Аз  лично  считам,  че  ако  имате  въпроси,  можем  да  ги  

обсъждаме.  При  необходимост,  ще  поканим  главния  

счетоводител. Това е от мен. (Госпожа Солакова продължава  

изложението на изключени микрофони.)

Уважаеми  колеги,  ние  трябва  да  упълномощим  

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  да  

подпише  доклада  и  попълнения  въпросник  и  да  ги  изпратим  

като  приложения  до  министъра  на  финансите.  (Уточнение  

между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  

обстойният доклад на госпожа Солакова.

Подлагам на гласуване.

Гласували 18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня  

Цанева.), против - няма.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, спомняте си, с  

Протоколно  решение  приехме  работата  на  Печатницата  на  

29 март 2017 г. Упълномощихме председателя след получаване  

на  доказателства  за  плащане  по  договорите  с  

подизпълнителите от страна на Печатницата на БНБ, както  

и  издадена  надлежно  оформена  фактура  по  договора,  който  

имаме сключен с Печатницата за изработване на хартиените  

бюлетини, да бъде извършено плащането.

Докладвам  ви  вх.  №  НС-26-40  от  30  март  2017  г.  с  

приложени фактури за внесени дължими суми на „Демакс“ АД  

и платежно нареждане за внесена дължима сума на „Демакс  

Ди Пи Ай“ АД.  Две са фактурите на „Демакс Ди Пи Ай“ АД,  

както и изготвена и съставена по надлежния ред фактура по  

договора  с  Печатницата.  Налице  са  вече  всички  

доказателства,  които  бяха  условия  за  плащане  по  нашия  

договор. 

Затова  ви  предлагам  да  одобрим  плащането  и  да  

упълномощим председателя и главния счетоводител за всички  

правни и фактически действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 17  членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против – няма.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  13,00  ч.  започна  

работата  по  приемането  на  екземплярите  от  секционните  
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протоколи  от  страната  и  извън  страната,  както  и  

екземплярите  от  районните  протоколи  от  „Информационно  

обслужване“  АД,  веднага  след  приключване  на  тяхната  

работа  по  повторното  въвеждане  на  СИК-ските  и  

въвеждането на РИК-ските протоколи.

Всички  протоколи  са  налице,  заедно  с  това,  с  оглед  

наличието  и  участието  на  сътрудниците,  привлечени  да  ни  

подпомагат към изборния  ден  и  след  това,  ние  успяхме  да ги  

приобщим  в  хранилището  52П  на  Централната  избирателна  

комисия.

Благодаря на госпожа Грозева, на господин Цачев. 

Моля  за  последващо  одобрение  и  подписване  на  

протокола  от  31  март  2017  г.,  който  е  публикуван  във  

вътрешната  мрежа.  Още  не  сме  го  подписали,  защото  сега  

приключва заключването на хранилището. 

Заедно  с  това  докладвам,  че  всички  преписки,  които  

получихме  в  Централната  избирателна  комисия,  и  беше  

необходимо  те  да  бъдат  приобщени  към  документите  на  

съответната  районна  избирателна  комисия  е  сторено.  

Проверихме  протокола  на  Районна  избирателна  комисия  –  

Разград,  дали  не  е  разпластен.  Оказа  се,  че  е  разпластен.  

Направили  сме  копие  от  РИК-ския  протокол  на  Районна  

избирателна  комисия  –  Благоевград,  откъдето  получихме  

обаждане  с  молба  да  снимаме  и  да  изпратим  копия  от  

обяснения на членове на секционна избирателна комисия № 38  

в с. Тополница, община Петрич – това също е направено. 

Предлагам  ан  блок  да  гласуваме  както  последващото  

одобрение  за  отваряне  на  хранилище  52П  –  приобщаване,  

прибиране  на  документите,  книжа  и  материали  от  районни  

избирателни  комисии  и  от  секциите  извън  страната  от  

изборите  на  26  март  2017  г.,  изпращането  на  РИК  –  

Благоевград, и на РИК – Разград, на заверени копия, както ви  

докладвах.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване ан блок. 

Гласували 17  членове  на  ЦИК:  за  -  17 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня  Цанева.),  

против - няма.

Колеги, преминаваме към

Точка  2  –  Проект  на  решение  относно  обявяване  на  

списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс .

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги,  Проектът е с  

№  4650  в  моя  папка  в  днешно  заседание  и  към  него  има  

приложение, което са самите списъци А и списъци Б за всеки  

район  по  кандидатски  листи,  което  приложение  ще  е  

неразделна част от решението. 

В мотивната част на решението – отсега казвам, че ще  

отпаднат ЕГН-тата, които съм написала на първите трима,  

които подадоха заявления.

Предлагам  да  е  в  следния  вид,  че  „С  Решение  …“.  

Виждате го.  Най-напред  съм изброила  тези,  които подадоха  

заявления,  преди  да  обявим  резултатите,  след  което  съм  

обявила  едно  след  друго  седемте решения,  които взехме  днес  

за  седем  кандидати,  които  обаче  са  в  пет  изборни  района,  

като  съм  съобразила  и  съответните  диспозитиви  на  

решението.

Погледнете  приложението,  в  което  срещу  имената  на  

съответните кандидати са останали в списък А и в списък Б  

така,  както  бяха  предложени  на  Централната  избирателна  

комисия  с  Проекта,  изготвен  от  „Информационно  
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обслужване“  АД  с  оглед  резултатите  от  произведените  

избори,  като  имената  на  лицата,  които  съответно  сме  

заличили от листите или сме решили да не  бъдат обявявани,  

срещу  имената  е  отбелязан  диспозитива  и  номера  на  

решението,  с  което  това  е  станало,  а  самите  имена  и  

техните данни са зачертани с една черта, така че да може да  

се  чете  текста,  но  да  става  ясно,  че  по  същество  те  не  

фигурират в списъка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо  

Сидерова.

Колеги,  има  ли  коментари?  (Уточнение  извън  

микрофоните.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  обсъждането,  което  

направихме  на  място,  има  предложение,  което  приемам.  В  

мотивната  част,  по  отношение  на  първите  три  решения  да  

отпадне в коя част на листата се намира. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест текста става:  

„Заличава от листата на“. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: „Заличава от листата на партия  

ДПС“  примерно  „първият,  който  е  по  ред,  в  9-ти  изборен  

район – Кърджалийски“ еди кой си.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Така са и следващите абзаци.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващите  двама  са  по  същия  

начин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  

други  коментари?  (Уточнение  между  членовете  на  

комисията.)

Готови ли сме?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  трябва  да  го  кажем  на  

микрофона. Този, който е дал бележки, е готов, но аз трябва  

да  напиша  текста  или  поне  да  чуя  пълен  текст,  който  да  

препиша.
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„Въз  основа  на  Раздел  VII  от  Решение  №  4670-НС  от  

29 март 2017 г.“ – няма да го кажа после, защото не ми тече  

мисълта. (Шум и реплики между членовете на комисията.)

Трябва  нещо  да  напиша.  Ако  някой  каже  пълен  текст  

вместо мен,  нямам нищо против,  но  поне не  ме прекъсвайте,  

когато  си  формулирам  мисълта.  Исках  думата,  за  да  си  

формулирам  мисълта.  Не  съм  направила  кой  знае  какво  

престъпление.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моето предложение, уважаема  

госпожо  Сидерова,  е:  „Централната  избирателна  комисия  

подрежда кандидатите от листите на партиите, коалициите  

…“ така, така, така си върви, както е Вашия текст, и това  

решение,  което  споменахте,  заедно  с  данните  на  

„Информационно  обслужване“  АД  да  слезе  долу  в  

основанията.  И  по  закон  ние  трябва  да  извършим  това  

действие,  а  и  чисто,  като се  започва решение,  няма защо да  

почнем от основанията, на които ще решаваме, а от субекта,  

подлога, който извършва действието.

Както казах, данните ще влязат в основанията, заедно  

с всичко останало и е пределно ясно … (Реплики.)

Разбира  се,  че  е  на  основание  на  данни.  Те  трябва  да  

слязат в основанията, а не да се започне като оправдание, че  

въз  основа  на  данни  ние  се  извиняваме,  че  започваме  да  

решаваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо  

Мусорлиева.

Заповядайте за Вашето предложение, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  е  в  

горния текст,  който е  „по предложение  на „Информационно  

обслужване“ АД“ там да влезе, че „на основание Раздел VII от  
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Решение  № 4670-НС от 30 март 2017 г.,  с  което са  обявени  

преференциите на кандидатите по кандидатски листи, …

РОСИЦА  МАТЕВА:  „и  предоставените  данни  от  

преброителя  Централната  избирателна  комисия“  прави  еди  

какво си. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  какво  са  ти  данните  от  

преброителя, като ти си ги обявил вече с решение?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Ние  сме  ги  обявили,  може  и  

без тях.

РОСИЦА МАТЕВА: Можем да ги махнем.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  „Централната  избирателна  

комисия …“. (Уточнение между членовете на комисията.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „На  основание  Раздел  VII  от  

Решение  № 4670-НС от 30 март 2017 г.,  с  което са  обявени  

преференциите  на  кандидатите  по  кандидатски  листи  

Централната  избирателна  комисия  подрежда  листите  на  

кандидатите и  коалициите във  всеки  многомандатен изборен  

район  според  броя  на  получените  преференции,  които  

отговарят  на  чл.  298,  ал.  2,  и  образуват  списък  А  за  всяка  

кандидатска листа“ или „за всяка от кандидатските листи“.  

(Реплики.)

Аз  нищо  не  се  оправдавам,  но  нямаме  основание  да  

вадим  хората,  ако  не  си  цитираме  нашите  решения  и  какво  

сме направили там.

Предлагам  ви  нататък  текста  „относно  приетите  

решения“ да остане. И вече в частта, която е „На основание“  

с  изводите,  както  предложи госпожа Мусорлиева,  след  като  

впишем  правните  основания  да  напишем  „и  Раздел  VII  от  

Решение № 4670-НС от 30 март 2017 г.“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Скъпа  госпожо  Сидерова,  

наистина с уважение казвам, не може да започнем решението  
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„На основание“ еди какво си и долу пак да има „На основание  

чл. 57“…

Затова  трябва  да  се  почне.  Кой  взима  решението?  

Централната  избирателна  комисия  подрежда  така,  така,  

така,  така,  както  си  върви  Вашата  мисъл.  И  отдолу  в  

основанията,  съвсем логично,  можем да  започнем така:  „На  

основание на член…“ еди кой си, така, така; „На основание…“  

наше решение еди кое си, еди кое си – всички основания са долу.  

Просто такъв е реда и в съда на писане на решения.

Не се заяждам, просто действително считам, че …

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  не  го  намирам  като  

заяждане. (Шум и реплики между членовете на комисията.)

Тогава ще стане така: „С Раздел VII от Решение № …  

Централната  избирателна  комисия…“  еди  какво  си  е  

направила.  Тоест  обявила  е  преференциите.  (Шум  и  реплики  

между членовете на комисията.)

Няма  да  стане  така,  така,  защото  един  предлага  да  

впишем Раздел VII от решението, а друг предлага  да започнем  

направо с ЦИК. (Реплика от госпожа Росица Матева.)

Тогава  за  какво  пишем  всичко  това,  бе  хора,  което  

написах до тук? Аз лично не разбирам логиката. Защото само  

така  и  текста  по  закона  не  го  разбирам,  откровено  …  

(Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, ще  

бъде допрецизиран първият абзац.

Колеги,  продължаваме с  други доклади  и  ще върнем на  

т. 2. 

Точка 6 – доклади по дела, жалби и сигнали .

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  

председател.
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Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-295 от 30 март 2017 г.,  

качена е в моя папка от днешна дата, е пристигнала жалба от  

Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК № 34 от гр. Самоков.  

Жалбата  е  адресирана  до  председателя  на  РИК  №  26  и  до  

председателя на Централната избирателна комисия. 

Районна  избирателна  комисия  №  26  ще  се  произнесе  

днес,  заседанието им е  в  17,00  ч.  и  ще  ни  уведоми за  своето  

решение. 

Жалбоподателят  се  оплаква,  че  са  му  платили  само  

48 лв., въпреки, че е идвал в София, според него, за да предава  

документи. 

Случаят е такъв. Въпросната секция № 34 е направила  

преброяване и отваряне на чувала и е бил доведен целия състав  

на  секционната  избирателна  комисия.  Но  ще  ви  докладвам  

решението на РИК № 26. 

С  вх.  №  НС-23-05  от  30  март  2017  г.  е  пристигнало  

писмо  от  Държавната  агенция  за  закрила  на  детето,  

подписано  от  председателя,  по  повод  наша  преписка-сигнал,  

който  сме  изпратили  във  връзка  със  събитие  станало  на  11  

октомври 2016 г. в Спортна зала – Видин.  

Комисията  ни  отговаря,  че  не  са  намерени  нарушения  

от  страна  на  Регионално  управление  на  образованието  –  

Видин.  Децата  не  са  организирани  от  училищата  и  от  

техните ръководители, а са отишли на концерт в спортната  

зала  „Фестивална“  в  гр.  Видин,  който  е  бил  след  срещата  с  

госпожа Цецка Цачева.

Докладвам ви го за сведение.  Писмото не е качено.  Ако  

някой се интересува, моля да дойде да се запознае.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ докладчик по  

тази точка е госпожа Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите  

инициали от днешна дата е качено писмо с вх. № НС-09-18 от  

Върховна  касационна  прокуратура  (ВКП),  от  което  става  
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ясно, че на Районна прокуратура – Пазарджик, е препратен по  

компетентност  нашия сигнал,  който,  знаете,  изпратихме  по  

компетентност  на  ВКП,  подаден  от  Мюсюлманското  

сунитско ханефитско изповедание, заедно с всички приложени  

към  него  документи,  с  оглед  произнасяне  и  разследване  по  

случая.

Можете  да  се  запознаете  с  текста  на  писмото.  

(Уточнение между членовете на комисията.)

Уведомяват  ни,  че  компетентната  районна  

прокуратура  е  Пазарджик.  Препращат  всички  документи  и  

нас ни уведомяват за това. (Реплики.)

Там се твърдеше: „Извършено престъпление по чл.  166  

от  Наказателния  кодекс  (НК)“  и  ние  препратихме  

документите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  По  същия  начин  ви  докладвам  още  

едно  писмо,  наречено  „Позиция  на  председателя  на  ДОСТ  

господин  Лютви  Местан,  което  е  качено  в  моя  папка  с  

вх. № НС-10-113.

Колеги,  доста  е  дълго.  Ще ви  моля  да  се  запознаете  с  

него.

Предлагам да ви го докладвам за сведение, още повече че  

от самото писмо е видно, че е изпратено до всички възможни  

медии.  Мисля,  че  текста  е  сериозен  и,  който  проявява  

желание,  следва да се запознае с него. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Предлагам  още  сега  да  остане  за  

сведение,  тъй  като  това  е  материал,  който  не  е  подписан.  

Пише,  че  е  предоставен  от  господин  Лютви  Местан,  но  в  

крайна сметка няма подпис, а ние по принцип, пристигнали на  
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електронна  поща,  каквито  и  да  са  документи,  когато  не  са  

подписани, не ги разглеждаме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, изчерпахме докладите по тази точка.

Преминаваме и към следваща точка, която започнахме и  

преди малко – докладите по писма.

Точка 7 – Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  всъщност  в  

„Доклади  по  писма“  мисля,  че  съм  приключила.  Трябва  да  

включим  всички  тези  въпроси,  които  имам  за  доклад  в  т.  

„Разни“ – след останалите „Доклади по писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  госпожа  

Солакова се включва в т. „Разни“.

Колеги продължаваме с точка „Доклади по писма“.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Имам едно писмо с  вх.  № 14-93 от  

29 март 2017 г. относно изпълнение на наше Решение № 4311-

ПВР  от  15  февруари  2017  г.  за  отваряне  на  запечатано  

помещение в община Чупрене, област Видин.

Към  него  са  приложени  заповед,  протокол,  писмо  и  

всички останали реквизити въз основа на това решение. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик в залата е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  

вх. № НС- 22-296 от 30 март 2017 г.  Това е писмо, изпратено  

от колега, който е бил председател на секционна избирателна  

комисия  в  Барселона,  и  е  с  обективирана  благодарност  към  

организацията  на  изборите  извън  страната.  Писмото  е  до  

министъра  на  външните  работи  на  Република  България,  до  

Министерския съвет, до Централната избирателна комисия.
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Докладвам ви го за сведение и запознаване.

Използвам случая да благодаря на всички колеги,  които  

обработваха  протоколи  горе,  във  временно  комуникационния  

пункт,  и  имаше  колеги,  които  близо  около  30  часа  не  спаха.  

Благодаря.

Колеги, докладвам ви вх. № НС-05-147 от 29 март 2017  

г. Това писмо е изпратено от областния управител на област  

с  административен  център  Варна  и  е  относно  изменена  

землищна граница на землището на с. Доброплодно и с. Ягнило  

в община Ветрен, област Варна.

Запознах  се  с  него,  помолих  и  други  колеги  –  колегата  

Солакова  също  много  ми  помогна,  и  сме  на  мнение,  че  не  

трябва да предприемаме никакви действия.

Докладвам ви го за сведение.

Докладвах  ви  преди  време,  на  20  март  2017  г.,  писмо,  

което не  беше преведено.  Сочи се,  че ще има конференция  за  

електронно гласуване и ни приканват за доклади.  Преводът е  

дошъл  с  входящ  номер  от  22  март  2017  г.  и  ще  възложа на  

Администрацията да го изпрати на имейлите на всички колеги  

за запознаване. Ако някой прецени, да изготви доклад.

Докладвам  ви  вх.  №  НС-23-101  от  28  март  2017  г.  

Разбрах, че това е било на доклад на колегата Грозева.  Колега  

Грозева,  може  би,  ако  ми  помогнете?!  Това  е  отговор  от  

Териториално  поделение  на  Националния  осигурителен  

институт   –  Варна,  като  е  с  копие  до  госпожа  Катя  

Димитрова Минчева.

Отговорът е до госпожа Катя Димитрова Минчева и с  

копие  до  нас,  като  ние  сме  изпратили  до  Териториално  

поделение на НОИ – гр.  Варна,  съгласно Протоколно решение  

от  20  март  2017  г.  ни  е  изпратено  по  компетентност  

писмото  от  Катя  Минчева,  получено  на  електронната  ни  

поща, като молим да ни уведомят и за изпратения отговор.
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Предлагам  да  го  оставим  за  сведение.  Ако  колегата  

Грозева  има  някакво  друго  предложение  като  основен  

докладчик?!

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Ще  ви  дам  едно  разяснение.  

Писмото  беше  изпратено  по  компетентност,  тъй  като  

госпожа Катя Димитрова  Минчева  се  оплакваше от размера  

на изплатеното й обезщетение – че е  неправилно определено.  

Тъй  като  то  беше  извън  нашата  компетентност,  реших,  че  

следва  да  го  изпратим към Териториално  поделение  –  Варна,  

въпреки  че  отговорът  не  е  в  този  смисъл.  Предполагам,  че  

госпожа Димитрова отново ще ни пише, ако не е доволна от  

отговора,  който  е  получила  от  Териториално  поделение  –  

Варна. 

Предлагам отговорът  да  бъде  изпратен  до  Централно  

управление на Националния осигурителен институт във връзка  

с  последното  изречение,  че  „Няма  право  на  парично  

обезщетение за целия месец ноември, тъй като същата е била  

член на секционна избирателна комисия“. 

Това заключение, според мен, не е правилно и е в разрез с  

чл. 97 от Изборния кодекс. Така че за уеднаквяване на нещата,  

според мен, би следвало да бъде изпратено до териториалното  

поделение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.

Колеги,  съгласни  ли  сме  с  предложението  на  колегата  

Грозева? – Не виждам възражения.

Режим на гласуване на предложението.

Гласували 15  членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Мария  

Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  Таня  

Цанева.), против – няма.

Госпожо Ганчева, имате ли още? – Нямате.
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Колега Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  вх.  №  НС-22-292.  Това  е  

продължение  на  експозето  на  госпожа Даниела  Джегарова  и  

по  почина  на  госпожа  Матева,  тъй  като  не  е  подписано,  го  

докладвам за сведение.

Вчера ви докладвах едно много дълго писмо. Видяхте го  

във  вътрешната  мрежа.  Можете  да  се  запознаете.  

Множество сигнали, несвързани обвинения и такива неща.

Пише  директно  до  госпожа  Робинсън,  обаче  настоява  

за отговор. Нямам нищо против да ви го преразкажа и да ви го  

прочета.  То  не  може  да  се  разкаже.  Трябва  да  се  прочете,  

защото не са свързани. Както решите?!

Вчерашното  писмо  е  публикувано  във  вчерашната  

вътрешна мрежа.  Днес,  тъй като  е  по-кратичко,  с  две  думи  

ще ви го обясня, защото настоява за отговор.

„Здравейте,  отново  съм  аз,  госпожо  Робинсън.  

Позволих  си  да   изпратя  отново  същото  писмо,  ще  добавя  

послепис.  Моля  Ви  да  обърнете  сериозно  внимание  на  всички  

тези  факти.  Ще  цитирам  думите  на  омбудсмана  Манолова:  

„След  като  в  закона  пише,  че  гражданите  имат  право  да  

гласуват машинно, това трябва да им бъде осигурено“.“ Вчера  

изобщо не пишеше за машинното, нали?

„Не  е  добър  знак  към  гражданите,  ако  институциите  

откажат“. 

По  думите  й  не  е  бил  в  полза  на  институциите  и  по-

специално  на  Народното  събрание  отказът  на  депутатите.  

Минава директно на Националния референдум по-надолу.

„Доколкото  ЦИК  не  се  е  съобразила  със  закона  като  

обяви, че референдума не е задължително. Предстои да видим,  

каза  омбудсманът  Мая  Манолова“.  Дотук  цитатът  на  

Манолова.

Накрая  предлага  да  вземе  най-конструктивното  

решение  „Ви  моля  в  качеството  на  председател  на  ЦИК  да  
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обявите  публично  резултатите“  –  за  референдума  има  

предвид. 

Това  е  във  второто  писмо.  Първото  е  много  дълго  и  

вчера  е  качено  във  вътрешната  мрежа  и  го  докладвах  за  

сведение. Но тъй като мина бързо, сега малко по-подробно да  

й обърнем внимание на госпожата, дано да спре да пише.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин  

Ивков. 

Това ли бяха Вашите доклади?

Колеги, връщаме на предходен докладчик.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  докладвам  

ви  писмо  с  вх.  №  НС-18-58  от  30  март  2017  г.,  което  се  

намира  в  моята  папка,  от  Бюрото  за  демократични  

институции  и  правата  на  човека  към  ОССЕ  –  ограничената  

мисия за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в  

Република  България.  Писмото  е  от  30  март  2017  г.  и  е  

адресирано  до  председателя  госпожа  Ивилина  Алексиева,  

относно  получено  писмо  от  госпожа  Мария  Мусорлиева  –  

заместник-председател  на  Централната  избирателна  

комисия.

Писмото  е  във  връзка  с  получено  писмо  от  госпожа  

Мусорлиева  като  заместник-председател  на  Централната  

избирателна  комисия,  което  е  приложено  към  писмото  на  

Ограничената мисия.  С оглед изложеното в него, питането е  

дали  това  представлява  официалната  позиция  на  

Централната избирателна комисия.

Можете да се запознаете с него.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Време за запознаване. 

Уважаеми  колеги,  това  писмо,  както  е  видно  и  от  

самото него, за мен е изказване на заместник-председателя на  

Централната  избирателна  комисия.  В  Централната  
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избирателна  комисия  не  е  постъпвало  подобно  изказване,  

което  да  бъде  дебатирано  и  да  бъде  прието  с  Протоколно  

решение за позиция на Централната избирателна комисия.

Ето  защо,  колеги,  предлагам  да  отговорим  на  

Международната  мисия  за  наблюдение  по  този  начин  –  на  

първо място.

На  второ  място,  уважаеми  колеги,  на  мен  ми  направи  

изключително  неприятно  впечатление  и  не  зная  как  се  е  

случило,  че  едно  писмо,  едно  изказване  има  изходящ  номер  и  

печат.

Затова  считам,  че  трябва  да  обърнем  сериозно  

внимание на Деловодството. (Уточнение между членовете на  

комисията.)

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  По принцип  съм дала писмото  

за входящ номер. Действително считам, че е грешка – просто  

в  самия  лист  е  седяло  това  и  това  се  вижда  напечатано  в  

самата  бланка  „Изходящ“  и  поради  бързане  да  го  предам,  

защото бяхме приключили заседанието, а желаех да използвам  

възможността, тръгвайки си представители на мисията да го  

вземат,  е  станала  тази  грешка.  Не  го  казвам  нито  за  мое,  

нито  за  оправдание  на  Деловодството,  просто  казвам  как  е  

станало. Това го казвам като пояснение.

Разбира  се,  с  пълно  съзнание  съм,  че  е  абсолютно  мое  

изказване,  каквото  съм  давала  във  всички  останали  мисии  

преди това.

Съвсем  отделен  е  въпроса,  че  не  в  момента,  но  по  

принцип  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  –  

много  благодаря  даже  за  питането  на  шефа  на  мисията,  

което  за  първи  път  е  и  много  добро  като  питане  дали  е  

официална,  защото  би  следвало  по  принцип,  не  сега,  пак  

повтарям,  Централната  избирателна  комисия  да  има  ясно  

становище по този изключително съществен въпрос.

42



ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  

обезпокоителното  в  случая  е,  че  Мисията  ни  задава  въпрос  

дали това е становище на  Централната избирателна комисия  

и ние едва тогава научаваме за наличието на писмо, написано,  

госпожо Мусорлиева,  на бланка на Централната избирателна  

комисия.  Явно  и  това  не  сте  знаели,  както  казвате  сега,  в  

момента,  и  съвсем  случайно  текстът  Ви  и  подписът  Ви  са  

попаднали на бланка на Централната избирателна комисия,  с  

напечатан  текст  изходящ  номер,  така  че  просто  не  се  знае  

дали това не  е  по  указание  и  не  е  грешка на  Деловодството.  

Иначе  ще стои въпроса:  Как така  е  допусната такава груба  

грешка,  която  не  само  и  не  просто  да  злепоставя  

Централната избирателна комисия, а може би и българската  

държава. Защото това изказване, подписано като заместник-

председател на бланка на Централната избирателна комисия,  

носещо печата с  герба на Република  България,  в  достатъчна  

степен  ангажира  комисията  Република  България  по  

въпросите, които са засегнати.

Не мога изобщо да се съглася, че става дума за грешка и  

тази  грешка  просто  трябва  да  бъде  оставена  с  една  

констатация. Държа да се знае, че Централната избирателна  

комисия  спазва  закона  и  спазвайки  закона  оформя  своята  

кореспонденция  и  не  съм убедена,  че  всички  тези  въпроси,  по  

които се взима отношение и се твърди – не съм успяла да го  

изчета цялото, но се твърди, че всички предходни комисии на  

Централната  избирателна  комисия  са  имали  следния  много  

важен  въпрос,  който  са  повдигали  винаги.  Официални  

документи може би е  редно да се представят, защото иначе  

това  е,  меко  казано,  подвеждане  на  представителите  на  

Организацията  за  сигурност  и  сътрудничество  в  Съвета  на  

Европа. 
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Считам,  че  Централната избирателна  комисия  трябва  

да  осъди  този  факт  и  трябва  категорично  да  изрази  

становище  по  въпросите,  по  които  е  взето  отношение  

еднолично от член на Централната избирателна комисия и да  

се  разграничи  от  така  изразеното  становище.  Само  тогава  

ще  приема,  че  това  не  е  становище  на  Централната  

избирателна комисия.

Сам  обръщам  внимание:  по  определени  въпроси,  по  

които отделни членове не са съгласни, да не се обсъжда, да не  

се изразява становище или по изразено становище има особено  

мнение,  да  си  представим  само  те  да  бъдат  изготвени  под  

формата  на  изказване  и  да  носят  печата  на  Централната  

избирателна  комисия,  и  да  се  адресират  до  други  органи  и  

институции в страната или извън страната. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  На  всички  присъствали  мисии  

на  ОССЕ  –  това  седи  като  протокол,  помня  последни  две  в  

официалните  срещи,  пак  повтарям,  това  е  отразено  в  

протокол,  както  и  аз,  така  и  много  други  членове  са  се  

изказвали по  този  въпрос  за  липсата на  официално  признати  

малцинства  в  Република  България.  Това  е  изказването  за  

хората,  които  не  знаят,  на  онлайн.  Така  че  това,  което  

повдигнахте,  абсолютно  няма  едно  изречение,  което  да  не  

отговаря на истината. Казвам по принцип като становище, че  

е  дадено  това  мнение  от  мен  и  от  други  членове  на  

официалните  срещи  на  ОССЕ  и  е  засягано  многократно  във  

всички протоколи, които има, при срещите в присъствието на  

членовете  на  Централната  избирателна  комисия.  Това  –  

първо.

Така че действително нито едно нещо не е  невярно от  

това.  Разбира  се,  не  коментирам.  Наистина  не  съм  давала  

указания да е  на бланка,  наистина не съм погледнала,  че е на  
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бланка на Централната избирателна комисия,  защото бързах  

да  оформя  текста.  Въобще не  се  замислих  за  това  и  това  е  

факт, за което сте абсолютно права и абсолютно не е редно и  

с тази част на изказването Ви съм абсолютно съгласна.

Но, повтарям, на всички мисии сме засягали въпроса за  

липсата  на  официално  признати  малцинства  в  Република  

България  и  в  този  смисъл  за  противоправността  на  тази  

препоръка относно майчин език на малцинствата, на всичкото  

отгоре  засягана  препоръка  за  един-единствен  език  на  едно-

единствено малцинство, без да се обсъждат другите езици на  

другите малцинства. Това е. Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Твърдя, че изказвания на отделни  

членове на Централната избирателна комисия, дори да бъдат  

констатирани  такива  протоколи,  са  само  и  просто  

изказвания,  отразени  в  определен  протокол.  В  така  

нареченото „изказване“ виждам, че се говори за становище на  

„комисии“ –  „предходни Централни избирателни  комисии“,  и  

твърдя,  ако  не  бъдат  представени  такива  официални  

становища на комисиите, приети и оформени по законния ред,  

това  е  подвеждане  на  Организацията  за  сигурност  и  

сътрудничество.

Продължавам да считам, че Централната избирателна  

комисия  трябва  с  оценка  „Разграничавам  се“  се  изрази  

становище в отговора до ръководителя на Мисията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Госпожо  председател,  първо,  по  

Вашето  предложение  –  да  видим,  да  обърнем  внимание  на  

Деловодството  и  т.н.  Знаете  ли,  много  зле  се  чувствам  и  

много  лицемерно  ще  е  от  моя  страна  и  от  страна  на  

Централната избирателна комисия ние, за нещо, за което им е  
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разпоредено  от  заместник-председателя  на  Централната  

избирателна комисия, да им търсим отговорност. 

Нека  имаме  доблестта  тук  да  си  кажем  веднъж  за  

винаги,  че  това,  което  прави  госпожа  Мусорлиева,  е  

недопустимо. Това е абсолютно недопустимо! Тя ни слага хора  

със  съвсем различни възгледи и  мнения под едно на бланка  на  

Централната избирателна комисия.  Оставете, че ставаме за  

смях с това нещо. Това,  което правите,  е просто чудовищно.  

Вие  до  тази  организация  да  пратите  на  бланка  на  ЦИК,  с  

печата  на  ЦИК  и  с  подпис  Ваш,  изказване  под  формата  на  

становище, това абсолютно на 100% човекът ни пита дали е  

становище  на  Централната  избирателна  комисия,  защото  

очевидно,  че  така  се  изпраща.  Това  се  внушава.  Това  е  

абсолютно недопустимо!

Аз просто нямам думи. Не знаех за това нещо, не знаех,  

че  ще  го  направите.  Чух  Ви  изказването.  Цялата Централна  

избирателна  комисия  излезе  в  знак  на  протест  на  Вашето  

изказване  онзи  ден  и  Вие  въпреки  това  си  позволявате  на  

бланка на ЦИК, с печата на ЦИК да изпратите. Това никой не  

си  го  е  позволил  за  3  години.  Това,  което  сте  направила,  е  

чудовищно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Ивков,  бих  се  

съгласила за всичко с Вас. Аз съм казала, че съм поела цялата  

вина  за  тази  бланка.  Не  мога  да  се  съглася,  че  е  напуснала  

цялата  комисия.  Просто  кворумът  беше  12  човека  и  Вие  

ставайки, както и господин Чаушев, просто се разби кворума  

и не можеше да продължи дебата. Може би дебатът щеше да  

продължи.

Мога  да  ви  представя  до  предна  комисия,  защото  не  

помня назад, но ще ви представя същото писмо, абсолютно не  

на  бланка,  тоест  на  лист,  с  входящ  номер  до  комисията,  
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което  беше  предадено  на  предната  мисия  на  ОССЕ  в  

потвърждение  на  това,  че  действително  от  бързане  

абсолютно не съобразих, че е на бланка на ЦИК. Винаги съм ги  

писала на листа.

Не  се  оправдавам,  просто Ви  казвам,  че  действително  

не  съм  искала  да  стане  на  бланка  на  ЦИК.  Винаги,  вие  ме  

познавате,  че съм си го  дала в  лично качество.  Това личи от  

цялото писмо и е лично мое изказване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да напишем спешно писмо-отговор, в  

което да се разграничим категорично от изказаните мнения и  

да поясним, че това не е позиция на Централната избирателна  

комисия,  а е лична позиция, изразена в изказване на един неин  

член,  та  бил  той  и  заместник-председател,  и  да  поднесем  

извиненията си за недоразумението, което се е получило.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  За  яснота.  Изказвания  на  член  на  

Централната избирателна комисия, пък бил той и заместник-

председател,  си  е  негова  работа,  независимо  то  неверните  

твърдения, които е изписал в текста, адресиран до ОССЕ.

Малцинства  дали  съществуват  или  се  говорят езици  в  

България,  не  зависи  от  субективните  възприятия  на  член  на  

Централната  избирателна  комисия,  най-малкото  пък  

подлежат на обсъждане в Централната избирателна комисия  

дали били съществували или не  съществували.  Това съвсем не  

са  неща  за  главите  на  някои  членове  от  Централната  

избирателна комисия.

Вторият  важен  въпрос.  Става  въпрос  за  печата  на  

Централната  избирателна  комисия.  Кой  владее  печата  на  

ЦИК е вече тежкия въпрос, който вече е организационен. Кой  

владее, при какъв ред, въз основа на кои подписи? А те са два –  
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след  Протоколно  решение  на  ЦИК  или  някакво  си  решение,  

председател и секретар. На един подпис да се слага печат вече  

е  –  ще  го  кажа  по-мекичко,  грубо  нарушение,  недопустимо  

нарушение,  злепоставящо по всякакви линии, вече не отделния  

член,  който  достатъчно  се  е  злепоставил  с  този  текст,  а  

злепоставящо Централната избирателна комисия. Ето, това е  

важния проблем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Като  се  съгласявам  изцяло  с  

изказването на господин Чаушев, не се съгласявам единствено  

с това, че категорично не считам, че съм се изложила за това,  

че  в  Република  България  единственият  официален  език  по  

Конституция  и  закон  е  българския  език.  Оттам  нататък  

препоръки,  свързани  с  малцинства,  каквито  няма  официално  

признати  в  Република  България,  не  могат  да  бъдат  давани.  

Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  предлагам  да  

прекъснем  тази  дискусия.  Мисля,  че  се  изясниха  достатъчно  

фактите  по  нея  и  подкрепям  напълно  направеното  

предложение от председателя на комисията да отговорим, че  

това е позиция на член на комисията, било то и лична позиция  

на  член  на  политиците  и  толкова.  Категорично  възразявам  

дали да се разграничаваме, дали да не се разграничаваме. Всеки  

тук  от комисията  и  всеки,  било  в  качеството си  на  член  на  

Централната  избирателна  комисия,  или  в  качеството  си  на  

човек  и  т.н.,  си  има  някаква  позиция  по  този  или  по  други  

въпроси. Просто пишем. 

Те  ни  задават  един  въпрос:  „Това  ли  е  позиция  на  

ЦИК?“.  – „Не,  не е  това позиция на ЦИК, това е  позиция на  

един  неин  член.“  и  да  приключим  с  този  въпрос.  Нито  да  се  
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превръщаме  в  другарски  съд,  нито  да  продължаваме  да  се  

излагаме тук.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Баханов, направихте процедура и изказване. 

В частта на изказването реплики към Вас?

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ще  си  позволя  реплика  към  

колегата Баханов. 

Уважаеми колеги, в такива случаи моля да не забравяте  

и  само  си  представяйте,  че  аз  съм  написала  едно  такова  

изказване. Моля ви, имайте го предвид и тогава дали ще бъде  

мълчалива по същия начин Централната избирателна комисия,  

мълчаливо приемайки едно такова нарушение на закона.  Само  

това искам да ви помоля.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  процедура  по  прекратяване  на  

разискванията.

Режим на гласуване.

Гласували 18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня  

Цанева.), против – няма.

Уважаеми колеги, в залата постъпиха две предложения,  

които считам, че се допълват. Ще ги подложа на гласуване по  

реда на тяхното постъпване.

Първото  предложение  беше  моето,  което  е  да  

отговорим веднага на Международната мисия  за  наблюдение  

като  посочим,  че  изразеното  в  писмото  становище  не  е  

становище и позиция на Централната избирателна комисия, а  
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лично  мнение  и  становище  на  член  на  Централната  

избирателна комисия. 

Подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова и Таня Цанева.), против – 3 (Севинч Солакова, Ерхан  

Чаушев и Метин Сюлейман.).

Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  писмото  ни  

трябваше  да  бъде  по-различно.  От  него  трябваше  да  става  

ясно,  че  госпожа  Мусорлиева  е  изразила  лично  становище  и  

както  стана  ясно  по  погрешка  е  написала  „заместник-

председател“, по погрешка е ползвала бланка на Централната  

избирателна  комисия,  по  погрешка е  ползвала печата с  герба  

на Република България. Това писмо не изразява никаква оценка  

към  изпратеното  лично  становище.  Лични  становища  се  

пишат в лично качество като „госпожа Мария Мусорлиева“, а  

не  като  „заместник-председател  на  Централната  

избирателна комисия на Република България“.

В този случай ние нищо не правим. Не казахме, че това  

не  е  в  компетентността  на  Централната  избирателна  

комисия – въпроси, които не касаят, не са визирани в нашите  

правомощия,  ние  да  взимаме  отношение  към  тях.  Оставяме  

погрешно впечатление у членовете на Мисията на ОССЕ и по  

този  начин  ние  злепоставяме  изключително  сериозно  

Централната  избирателна  комисия,  напук  и  въпреки  целия  

опит, който направихме и с успеха, с който се похвалихме след  

приключването и произвеждането на изборите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за лично  

обяснение.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  Солакова,  

казах, че е случайно използването на бланка. Не съм казвала, че  

е  случайно  използването  на  това,  че  като  член  на  

Централната избирателна комисия, колкото и да е неприятно  

на Вас и на Вашата квота, че съм заместник-председател, аз  

съм тук в качеството си на заместник-председател. Това не е  

грешка. Казах, че е грешка използването на бланка.

Няма да коментирам. Поела съм вината за печата.

Второ  нещо,  което  е  от  предното  Ви  изказване.  Ако  

бяхте Вие, трябва да Ви кажа, че лично аз нямаше да включа  

толкова  голяма  активност  за  Ваше  осъждане,  каквато  е  

Вашата наистина за първи път толкова бурна позиция.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за лично  

обяснение.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Сигурно  нямаше  да  се  включите  

толкова  активно  в  осъждането,  защото  никога,  живот  и  

здраве,  не  бих  злепоставила  страната,  комисията  и  себе  си  

дори  в  случая  в  качеството  на  изпълняващ  определена  

длъжност.

Думите  ни  разкриват,  госпожо  Мусорлиева,  и  най-

вероятно  Вие  това  имахте  предвид  като  отношение  към  

длъжността, която изпълнявам.

Категорично  възразявам  и  че  не  взехме  отношение  –  

допълвам се по предишното изказване,  потвърждението,  че в  

предишни комисии  са  изразявали становище по повдигнатите  

въпроси. Категорично твърдя, всички комисии, в чиито състав  

съм участвала,  не  са  изразявали становище по повдигнатите  

въпроси.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, има  

и  второ  предложение  за  допълване  на  това  писмо,  което  

постъпи  от  господин  Ивков  и  което  сега  ще  подложа  на  

гласуване,  а  именно  в  това  писмо  да  напишем,  че  е  без  

знанието  на  Централната  избирателна  комисия  и  
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Централната  избирателна  комисия  се  разграничава  от  така  

изразеното становище,  в  което се  обсъждат въпроси,  които  

не  са  от  компетентността  на  комисията.  (Шум  и  реплики  

между членовете на комисията.)

Уважаеми колеги,  след  като приключихме процедурата  

по изказвания,  казах много ясно и всички тук слушахме много  

ясно,  че  постъпилите  предложения  не  се  изключват,  а  се  

допълват.

Подложих  на  гласуване  първото  постъпило  

предложение, което беше предложението, постъпило от мен,  

и  сега  ще  подложа  на  гласуване  второто  постъпило  

предложение.

Моля, господин Ивков, формулирайте го отново.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз вече гласувах за първото, защото  

мислех,  че  това  събира.  Но  аз  считам,  ако  се  съгласите,  да  

гласуваме просто допълване на първото с  това –  казваме,  че  

не  е  позиция,  с  едно  изречение.  Казваме  второ  изречение,  че  

това  е  изказване  на  член  на  Централната  избирателна  

комисия  и  е  изпратено  на  бланка  и  с  печат на  Централната  

избирателна комисия без  знанието на комисията и на нейния  

председател и накрая казваме, че поднасяме извиненията си за  

създадената  ситуация  или  нещо  от  този  род.  Вие  ще  го  

формулирате  много  добре,  включително  и  на  английски.  Така  

виждам аз текста на едно писмо – с четири изречения ясно и  

категорично.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде второто  

обсъждане.

Заповядайте за процедура, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Имам  предложение  дотолкова,  

доколкото  всички  би  следвало  да  се  запознаем  сега  какво  

гласуваме.

Нямам  нищо  против  това,  което  предлага  колегата  

Ивков.  Нека  да  изпишем  предложенията  така,  както  се  
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допълват  –  това,  което  току-що  приехме,  и  това,  което  

колегата  Ивков  предлага,  и  да  видим  изцяло  позицията,  след  

което да гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Това е процедура за отлагане до изписване.

Искате  ли  да  я  гласуваме,  колеги,  или  просто  да  се  

види? (Уточнение между членовете на комисията.)

Колеги, ще направим това писмо и ще гласуваме текста  

като го видим изцяло.

Колеги, ще върнем на този доклад, когато бъде готово.  

Може би ще дам след решенията, които сега вземем и кратка  

почивка, за да бъде готово и това. 

Сега нека да върнем на т. 2.

Точка  2  –  Проект  на  решение  относно  обявяване  на  

списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Решение № 4650 с индекс 1.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  желаещи  да  

участват в разискванията? – Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  Проект  на  

решение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня  Цанева.),  

против – 1 (Ивайло Ивков.).

Това е Решение № 4685-НС.

Уважаеми колеги, преминаваме към следваща точка от  

дневния ред.
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Точка  3  –  Проект  на  решение  относно  обявяване  на  

избраните  народни  представители  в  Четиридесет  и  

четвъртото Народно събрание.

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моя папка е  

Проект на решение № 4651-НС. Моля да се запознаете с него.

Уважаеми  колеги,  представям  на  вашето  внимание  

Проект  на  решение  с  №  4651-НС  относно  обявяване  на  

избраните  народни  представители  в  Четиридесет  и  

четвъртото Народно събрание. 

Колеги, основанията за това решение са чл. 57, ал. 1, т.  

1,  чл.  300,  ал.  2,  чл.  247,  т.  4  и  т.  5  и  чл.  298  от  Изборния  

кодекс,  както  и  Решение  №  4670-НС  от  30  март  2017  г.  

относно обявяване на резултатите, а също така и решенията  

със съответните номера,  с  които ние заличихме от листите  

определени лица по тяхна воля, както и не обявихме за избрани  

определени лица, отново по тяхна воля.

Този Проект на решение ще се допълни в основанията и  

с току-що взетото Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г.  –  

тук ще допълня „на Централната избирателна комисия“.

Централната избирателна комисия реши:

С т. 1 от това решение обявява за избрани за народни  

представители  в  Четиридесет  и  четвъртото  Народно  

събрание по изборни райони и кандидатски листи.

Както  виждате,  подредила  съм  ги  от  първи  изборен  

район  до  последен  и  по  наименованията  на  съответните  

субекти  в  бюлетината  и  по  големина  на  съответния  

политически субект с оглед мандатите, които се разпределиха  

в Народното събрание. 

Това е т. 1, уважаеми колеги, която е до стр. 12.

С  т.  2  с  това  решение  се  обявяват  кандидатите,  

избрани в два района – виждате ги и тях. 

Точка 3, колеги.
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„Кандидатите за народни представители, избрани в два  

многомандатни изборни района,  са длъжни в  еднодневен срок  

от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна  

комисия  в  коя  листа  желаят  да  останат  избрани.  

Еднодневният  срок  започва  да  тече  от  второто  по  ред  

публикуване  на  Решението  на  Централната  избирателна  

комисия на интернет страницата на комисията и в Бюлетина  

на БТА.“

Преди такова решение сме взели.  Отново ви предлагам  

същото  като  допълнение  обаче,  колеги,  бих  ви  предложила  

след  решението  да  обмислим  и  изпращане  все  пак  на  едно  

писмо  по  имейлите  на  политическите  субекти,  които  вече  

имат  своето  представителство  в  Народното  събрание,  с  

което да обърнем внимание за избраните в два многомандатни  

района. Тоест текста на т. 3 от това писмо, но това ще ви го  

предложа. 

Сега ви го докладвам за размисъл, а ще ви го предложа  

след Проекта на решение.

Както  виждате,  по  т.  4  заявлението  трябва  да  е  в  

писмена  форма,  саморъчно  подписано  и  да  постъпи  в  ЦИК  в  

този срок.

Виждате,  че  по  т.  5  –  „В  случай,  че  кандидатът  не  

подаде  писмено  заявление  в  този  срок  ЦИК  ще  го  обяви  за  

избран  за  народен  представител  от изборния  район,  в  който  

първо е регистриран за кандидат за народен представител“.

Миналия  път  взехме  решение,  колеги,  че  поредността  

ще се определи от датата и часа на публикуване на интернет  

страницата на районната избирателна комисия на решението  

на  РИК  за  регистрация  на  съответната  кандидатска  листа  

като  решението  следва  да  се  обнародва  в  „Държавен  

вестник“ и всички ще подпишем решението.

Това е представянето на решението. (Уточнение между  

членовете на комисията.)
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Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  

предложения Проект на решение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня  

Цанева.), против – няма.

Това е Решение № 4686-НС.

Ще  упълномощя  госпожа  Мусорлиева  да  води  

заседанието,  докато оформя този  Проект като вече  прието  

решение,  за  да  пусна  решението  да  бъде  подписано  тук  от  

всички  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  

(Уточнение между членовете на комисията.)

Колеги,  преди  да  дам  думата  на  госпожа  Мусорлиева,  

която  да  даде  думата  на  госпожа  Ганчева  за  свързани  

доклади,  преди малко поставих един въпрос за  мислене  и той  

беше  следния:  дали  да  изпратим  по  едно  писмо  до  

политическите сили, за да им напомним за това решение и за  

този  срок?  Въпреки  че  ние  определихме  срока  от  втората  

публикация на нашето решение, както винаги сме правили.

Колеги, нека да гласуваме едно такова писмо.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня  

Цанева.), против – няма.

Благодаря.

Давам  думата  на  госпожа  Ганчева  и  упълномощавам  

госпожа Мусорлиева да води заседанието.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  

вх. № НС- 11-60  от  31  март  2017  г.,  което  е  заявление,  

подписано  саморъчно,  писмено  от господин  Валери  Симеонов  

Симеонов,  който  на  основание  чл.  299,  ал.  1  от  Изборния  

кодекс  заявява,  че  желае  да  остане  избран  за  народен  

представител в листата на коалиция „Обединени патриоти“  

в изборен район София № 23.

Докладвам  го  за  сведение  и  ще  бъде  предадено  на  

председателя  за  обобщаване  на  информацията  в  доклада  на  

решението,  с  което  ще  обявим  за  избрани  народните  

представители  на  основание  чл.  299,  ал.  3,  тоест  според  

тяхното желание в кой изборен район желаят.

Докладвам вх.  № НС-10-123 от 31 март 2017 г.  това е  

заявление  от  господин  Бойко  Методиев  Борисов,  избран  за  

народен  представител  в  два  многомандатни  избирателни  

района - № 16 и № 25 МИР – София, като заявява и декларира  

желанието си да бъде избран за народен представител от 16-

ти МИР – Пловдив град.

Докладвам го за сведение и аналогично на предходния ми  

доклад.

Докладвам  вх.  №  НС-10-112  от  31  март  2017  г.  

Заявление  от  Цветан  Генчев  Цветанов,  избран  в  два  

многомандатни избирателни района – Първи Благоевградски и  

Четвърти –  Велико  Търново.  Заявява и  декларира  желанието  

да бъде избран за народен представител от Четвърти МИР –  

Велико Търново.

Докладвам  вх.  №  НС-10-119  от  31  март  2017  г.  от  

Томислав  Пейков  Дончев,  избран  за  народен  представител  в  

два многомандатни избирателни района – Седми и 23-ти МИР  

– София. Заявява и декларира желанието си да бъде избран за  

народен представител от Седми МИР – Габрово.

Докладвам  вх.  №  НС-!0-121  от  31  март  2017  г.  от  

Владислав Иванов Горанов. Заявява и декларира желанието си  
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да  бъде  избран  за  народен  представител  от  24-ти  МИР  –  

София, като е избран и от 20-ти МИР – Силистра.

Докладвам  вх.  №  НС-10-120  от  31  март  2017  г.  от  

Теменужка  Петрова  Петкова,  която  заявява  и  декларира  

желанието  си  да  бъде  избрана  за  народен  представител  от  

28-ми МИР – Търговище.

Докладвам  за  сведение.  В  папка  с  моите  инициали  във  

вътрешната мрежа.

Точка 7 – Доклади по дела, жалби и сигнали .

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо  

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  

вх. № НС- 01-4 от 30 март 2017 г. с придружително писмо от  

Администрацията  на  президента  на  републиката,  подписано  

от  директор  на  Дирекция  „Канцелария“  –  Мая  Славчева,  

която ни  е  препратила отворено писмо,  което е  получено по  

имейл в Канцеларията на президента, от д-р Веселин Михайлов  

Балкански.

Накратко  съдържанието.  Господин  Балкански  твърди,  

че  бюлетините,  с  които  е  гласувано,  не  отговарят  на  

образеца,  защото  не  го  възпроизвеждат  едно  към  едно.  Той  

бърка  понятието  образец  на  бюлетина  с  техническите  

образци на бюлетината.

Тъй  като  ни  е  препратено  от  Канцеларията  на  

президента,  съм  длъжна  да  отговоря  на  Канцеларията  на  

президента. Писмото е в моя папка.

Уведомяваме, че сме разгледали писмото, изпратено от  

Канцеларията на президента.

„Бюлетините  отговарят  на  утвърдените  образци  на  

Изборна  книга,  която  е  Приложение  №  92  от  изборните  

книжа, утвърдени с Решение № 4117-НС от 24 януари 2017 г.,  

обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 10 и на техническите  

58



образци на бюлетините,  утвърдени с Решение № 4354-НС от  

23 февруари  2017  г.  на  Централната  избирателна  комисия  

(прието на основание чл. 57, ал. 1, т. 19).“

Тоест добавяме  и чл.  57,  ал.  1,  т.  19 в  основанията за  

приемане на бюлетините.

Ако сте съгласни, да гласуваме този текст?

В това, което са ни изпратили, няма никакъв адрес, но в  

съпроводителното писмо на Канцеларията има някакъв имейл  

адрес  на  господина.  Да  му  изпратя  едно  писмо,  че  сме  

отговорили  на  президента  с  копие.  (Уточнение  между  

членовете на комисията.)

Нищо не казва. „По компетентност“.

Ако е „по компетентност“ ние трябва да отговорим, но  

според  мен  отговаряме  на  Канцеларията  с  копие  до  лицето,  

което копие да се  изпрати по имейл.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване,  

уважаеми колеги.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Мария  

Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова и Таня Цанева.), против – няма.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  жалба  с  

вх. № НС- 20-297  от  31  март  2017  г.  Тя  е  на  доклад  на  

колегата  Нейкова.  Качена  е  в  папката  с  нейни  инициали.  

Получена  е  по  електронна  поща,  но  е  подписана  от  лицето.  

Изпратена  ни  е  от  Районна  избирателна  комисия  на  25-та  

РИК. Тъй като е депозирана в копие до 25-та РИК, а иначе е  

изпратена до Комисията за защита на личните данни.
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В  момента  ви  я  докладвам  за  сведени,  но  бих  

предложила да се запознаете с нея и евентуално може би да  

преценим  дали  бихме  могли  нещо  да  ползваме  ситуацията,  

която  се  е  получила,  при  анализа,  който  ще  направим  за  

изборите, тъй като госпожата доста подробно разяснява, че  

при гласуването й е загубена личната й карта – върната е на  

друг избирател, и е предприела действия чрез Девето районно  

полицейско  управление,  за  да  предприеме  първоначално  

необходимите действия да уведоми за загубването на личната  

карта.  Впоследствие  се  оказва,  че  е  намерена  при  друг  

избирател и й е възстановена, но може би нещо трябва да се  

предприеме в тази връзка.

В  момента  я  докладвам  за  сведение  и  евентуално  при  

анализа  да  бъде  съобразена.  (Уточнение  между  членовете на  

комисията.)

Уважаеми колеги, моля да прочетете наистина, защото  

не става въпрос за действия на избирателя, а става въпрос за  

действия  на  секционната  избирателна  комисия.  (Уточнение  

между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  някой,  който  

счита, че не е за сведение, уважаеми колеги? Не виждам.

Остава за сведение.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Докладвам  ви  отново  за  сведение  в  

момента  и  за  обобщаване  ще  бъдат  предадени  данни  от  

общински избирателни комисии във връзка с предстоящите на  

30  април  2017  г.  частични  избори  за  кметове  на  кметства,  

постъпили  от  Общинска  избирателна  комисия  –  Разград,  от  

Общинска  избирателна  комисия  –  Видин,   с  входящи  номера  

съответно  № ЧМИ-15-23  от 30  март 2017  г.,  № ЧМИ-15-24  

от 31 март 2017 г. и № ЧМИ-15-23-1 от 31 март 2017 г.

За  сведение  и  обобщаване.  Ще  бъдат  докладвани  

допълнително от колегата Нейкова, като се съберат данни от  
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всички  общински  избирателни  комисии,  които  ще произведат  

избори на 30 април 2017 г.

Колеги, докладвам ви във връзка с един постъпил сигнал  

в  изборния  ден.  Припомням  ви,  че  изпратихме  писмо  до  

Болница „Софиямед“, която беше предоставила списък. Беше  

включила  в  списъка  към  секционната  избирателна  комисия  

двама избиратели, единият от които получихме сигнал, че не е  

бил  в  болнично  заведение,  поради  което  неоснователно  е  

изключен от списъците по постоянен адрес.

Отговорът на УМБАЛ „Софиямед“ е с вх. № НС-23-107  

от 31 март 2017 г. Те ни предоставят информация за две лица  

от  коя  до  коя  дата  са  били  хоспитализирани  и  къде,  но  за  

лицето, подало сигнал, всъщност има полусъвпадение на имена  

–  лицето  е  Цветан  Кирилов  Лозанов.  Те  ни  отговарят  за  

Цветан Кирилов Георгиев.

Поради това предлагам отново да изпратим писмо, то е  

в  папката  с  моите  инициали,  с  което  да  ги  уведомим,  че  

нашето запитване е за Цветан Кирилов Лозанов, чиито имена  

те  са  подали  към  район  „Изгрев“,  и  на  база  на  подадената  

информация  от  УМБАЛ  „Софиямед“  към  район  „Изгрев“,  

район „Изгрев“ е изпратил писмо до кмета на община Видин –  

ние  разполагаме  с  това  писмо,  където  е  изписано  лицето  

Цветан  Кирилов  Лозанов  и  искаме  информация  за  това  лице  

дали е било настанено в УМБАЛ „Софиямед“.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  подлагам  на  

гласуване предложеното от колегата Матева писмо.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  

Цанева.), против – няма.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  

прощавайте,  че  взимам  думата,  но  Решение  №  4686-НС  е  

готово.  Пускам го  за  подпис,  колеги,  от всички  присъстващи  

членове на Централната избирателна комисия. 

Заповядайте,  госпожо  заместник-председател,  след  

това  –  на  секретаря  на  комисията,  и  след  това  на  другите  

членове.  (Членовете  на  Централната  избирателна  комисия  

подписват решението.)

Уважаеми  колеги,  имам  една  молба  –  да  публикуваме  

съобщение  на  нашата  страница  и  да  изпратим  това  

съобщение  до  всички  медии,  а  именно,  че  Централната  

избирателна  комисия  е  приела  Решение  №  4686-НС,  с  което  

обяви  избраните  народни  представители  в  Четиридесет  и  

четвъртото Народно събрание. 

Колеги, режим на гласуване за това съобщение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.),  против – няма.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  последният  ми  доклад  е  

свързан със запитвания,  включително и през Фейсбук,  където  

ни  благодарят  за  добрата  кампания,  но  при  качването  на  

данните  и  резултатите  от  изборите  в  данните  за  извън  

страната  сме  пропуснали  да  гласуваме  да  бъдат  качени  

обобщените  данни  общо  за  гласуванията  извън  страната,  

както и обобщените данни за отделните държави.

Имаме  я  тази  информация,  говорихме  с  колегата  

Ганчева  и  с  колегата  Нейкова  с  Илия  Горанов  имаме  тази  

информация.
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Ще  моля  за  Протоколно  решение,  за  да  я  качим  като  

обобщени данни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  

направеното предложение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против – няма. 

Уважаеми  колеги,  изготвено  е  писмото  до  господин  

Якич  –  ръководител  на  Ограничената  мисия  на  ОССЕ  за  

наблюдение  на  предсрочните  парламентарни  избори  в  

България.  То  е  извън  папки.  Моля  ви  да  го  погледнете.  

(Обсъждане на писмото извън микрофоните.)

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам да отпадне втория абзац.  

(Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  

наистина имам молба спокойно, отговорно и професионално да  

подходим  към  този  въпрос.  Има  изготвен  проект.  В  този  

проект разбрахме промяната в § 1, разбрахме какво става в §  

2 и отиваме към § 3.

Очаквам  вашите  предложения  по  §  3.  (Уточнение  

между членовете на комисията.)

Уважаеми колеги, по това писмо.

Първият абзац вече е гласуван в обратен ред. 

В момента подлагам на гласуване допълването на това  

писмо с абзац трети. (Реплика от госпожа Матева.).

Колеги,  отменям  гласуването.  (Уточнение  извън  

микрофоните.)

Уважаеми  колеги,  пред  нас  има  предложен  Проект  на  

писмо.  Първият абзац е  гласуван във  вариант,  в  който първо  
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казваме,  че  това  не  е  позицията  на  комисията,  а  е  лична  

позиция.

По втория абзац има общо съгласие да отпадне.

По  третия  абзац  има  ли  предложения,  които  да  

постъпят в залата?

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Предлагам  третия  абзац  на  

писмото да бъде: „Централната избирателна комисия изказва  

своето съжаление,  че  с  използването на  официалния  печат и  

бланка на ЦИК сте въведен в заблуждение“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Мисля, че с първия абзац и видоизменен  

като текст става ясно, че това не е позиция на Централната  

избирателна  комисия.  От  това  става  и  ясно,  че  каквато  и  

бланка,  име  и  печат  са  използвани,  това  не  е  позицията  на  

Централната избирателна комисия.

В  тази  връзка  предлагам  третия  абзац  да  придобие  

редакцията:  „Моля  от  името  на  Централната  избирателна  

комисия  и  лично  от  мое  име“  –  ако  остане,  „да  приемете  

извиненията  ни  за  създадените  недоразумения“  или  

„неудобство“ и с това да приключим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  

това е второ предложение, което постъпи. 

Можем  ли  да  се  обединим  около  него?  (Уточнение  

между членовете на комисията.)

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  приемам  

позицията  и  изразеното  становище  от  колегата  Матева  да  

изразим  съжаление,  както  каза,  и  да  направим  една  

компилация  между  казаното  от  нея  и  от  колегата  Цачев  –  

„Съжаляваме за станалото недоразумение“ и да приключваме.
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Другото ми предложение беше, ако не се приеме третия  

абзац,  да остане в  горния абзац,  че „Това не  е  становище на  

Централната  избирателна  комисия,  а  е  лична  позиция  на  

Мария Мусорлиева, която неправомерно е изразена на бланка и  

е  подпечатана  с  печата  на  Централната  избирателна  

комисия“. Това като вариант, говоря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  

залата  постъпиха  две  предложения.  Мисля,  че  мога  да  

предложа и трето като компилация от двете – „Изразяваме  

съжаление за станалото недоразумение“.

Колеги,  ще  подложа  на  гласуване  това  предложение,  

което  ми  се  стори,  че  ще  събере  необходимото  мнозинство.  

Ако  то  не  събер4е  –  на  госпожа  Матева,  след  това  на  

господин  Цачев,  след  това  на  господин  Ивков,  като  основно  

предложение.

Подлагам  на  гласуване,  че  изразяваме  съжаление  за  

станалото недоразумение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Ивилина  

Алексиева,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева  и  Таня  Цанева.),  против  –  6 (Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Метин  

Сюлейман и Румен Цачев.).

Заповядайте за отрицателен вот.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  дълбоко  

съжалявам пред вас  за недоразумението,  което стана тук,  в  

комисията, и за използването, действително наистина не със  

съзнанието ми, на бланка и на печат. Но, от друга страна, се  

възхищавам на наистина най-добрата мисия на ОССЕ, която е  

дошла  в  Република  България  да  обърне  внимание  на  подобно  

нещо,  защото за първи път, за първи път този въпрос стана  
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достояние  за  обсъждане  –  какво  се  обсъжда,  защо  не  се  

приема, как не се приема и т.н.

Още  нещо  искам  да  кажа.  Действително  дълбоко  

съжалявам  за  вашето  изгубено  време  и  може  би  на  някои  

наранени  чувства.  От  друга  страна,  също  не  смятам,  че  

Централната  избирателна  комисия  не  е  органа,  който  не  

трябва  да  се  занимава  с  езици  за  агитация  в  предизборна  

кампания,  каквото  е  обсъжданото  от  мен  във  въпросното  

писмо.

Още едно нещо искам да кажа. Нямам съзнание, че има  

каквото  и  да  е  невярно  посочено  обстоятелство  в  наистина  

личното  ми  писмо.  За  останалото  –  за  използването  на  

бланката  и  за  печат,  повтарям,  за  което  наистина  не  съм  

направила  съзнателно,  но  вината  е  изцяло  моя,  ви  поднасям  

извиненията си.

В  предни  писма,  когато  съм  го  правила  и  ще  ви  ги  

покажа – давала съм ги на шефовете на мисии, една госпожа  

Лордеса от Англия, дадох го на обикновена бланка в мое лично  

качество, давала съм го на други, с входящ номер, тоест, че го  

има като изказване, пак под формата на изказване, никога не  

беше  обръщано  внимание.  Действително  за  първи  път  по  

някакъв  начин  най-сетне  този  въпрос  стана  повод  за  

обсъждане, за което наистина съм благодарна на Мисията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Това беше отрицателен вот.

Заповядайте за втори отрицателен вот.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Гласувах  „против“,  колеги,  

защото  считам,  че  не  прави  чест  на  Централната  

избирателна комисия да не изрази оценка по така направеното  

нарушение  на  закона.  Всяко  нарушение  на  закона,  всяко  

нарушение  на  правилата трябва да се  санкционира  по един и  

същи  начин,  независимо  от  чувствата,  които  изпитваме,  

разглеждайки този въпрос. Не можем да просперираме и да се  
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развиваме като държава, ако се осланяме на принципа да има  

закон,  но  закона,  когато  не  ми  харесва,  да  не  важи  за  мен.  

Слава  Богу,  досега  никога  не  съм  изпитвала  нито  желание,  

нито  съм  отговаряла  на  провокации,  нито  съм  участвала  в  

предоставяне на лични мнения на представители на мисия на  

ОССЕ  или  на  други  международни  институции,  защото  

считам,  че  държавата  в  крайна  сметка  говори  чрез  своите  

органи.  Всичко  друго  е  във  вреда,  защото  не  отговаря  на  

правилата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  позволете  ми  при  приключването  на  

тази точка да кажа нещо свързано.

Уважаеми  колеги,  три  години  съм  председател  на  

Централната  избирателна  комисия.  Цялата  Администрация  

знае и тук не казвам лицето Иван, Драган, Петкан – говоря за  

цялата  Администрация  във  всички  нейни  звена,  що  е  то  

кореспонденция на ЦИК, как се оформя, кога се слага подпис и  

печат. За мен тук имаме един сериозен проблем, който е редно  

да  си  решим  и  той  е  свързан  с  организация  на  работата  в  

Администрацията, защото ако член на ЦИК, било по незнание,  

било  подведен  –  говоря  по  принцип,  тръгва  да  извършва  

определена процедура, която аз поне десет пъти в рамките на  

два избора и поне четири пъти при тези избори съм повторила  

каква е, аз имам проблем с администрацията.

Това  означава  и  моята  молба  към  вас  е  следната.  От  

както дойдох тук, тръгнахме по пътя и поисках много ясно да  

им  бъдат  разписани  задълженията  –  бяха;  да  се  въведе  

система за контрол – въведе се;  да се  направят регистри на  

свършената  работа  –  направиха  се;  да  се  упражнява  и  

сериозен  контрол  върху  работата на  Администрацията и  да  

не оставяме подобни случаи така.

Надявам  се  ще  ми  позволите  да  изясня  ситуацията,  

която  е  като  изключение,  досега  не  се  е  случвало,  по  какъв  
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начин се използват печат, бланка и изходящ номер на ЦИК без  

да  бъде  спрян  човека  и  да  му  бъде  обяснено,  че  това  е  

невъзможно.

Благодаря.

Колеги, продължаваме към следващ доклад.

Позволете  ми  само  по  повод  преписките,  които  бяха  

докладвани  от  госпожа  Ганчева,  да  ви  информирам,  че  

постъпиха  и  нови  преписки  и  те  са  с  вх.  №  НС-10-126  –  

заявление от господин Карадайъ, който заявява желанието си  

да остане избран в листата на Многомандатен изборен район  

№ 9  –  Кърджалийски,  и  от  господин  Костадинов,  който  

заявява  желанието  си  да  остане  избран  в  листите  на  

Многомандатен  изборен  район  –  Бургаски,  и  от  господин  

Пеевски,  който  изразява  желанието  си  да  бъде  избран  за  

народен  представител  в  листата  на  Първи  МИР  –  

Благоевградски.

Докладвам ви  ги  за  сведение,  те  ще  бъдат елемент  на  

следващото решение, което ще ви предложа, колеги.

Отново  за  сведение,  колеги.  Вх.  №  НС-00-300-1  от  

30 март  2017  г.;  №  НС-00-300-2  от  30  март  2017  г.  и  

№ НС- 00-300 от 29 март 2017 г. 

Уважаеми  колеги,  това  са  писмата,  с  които  нашият  

изпълнител  на  компютърна  обработка  на  резултатите  

изпрати информацията,  която ние  приехме  и  която  послужи  

за приемане на Решение № 4670, както и на Решение № 4686.

Докладвам  ви  ги  за  сведение.  Те  са  публикувани  във  

вътрешната мрежа.

Благодаря ви,  колеги.  С това съумях да приключа целия  

си доклад по т. 3.

Точка 7 – Доклади по писма.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.

68



Получили  сме  по  имейла  писмо  с  вх.  №  НС-22-286  от  

28 март 2017 г.  от Методи Кирилов,  който ни пита кога ще  

бъдат качени отворените данни в нашия сайт. Въпросът беше  

зададен преди да обявим официалните резултати, а те вече са  

качени  с  вчерашна  дата,  тъй  като  вчера  обявихме  крайните  

резултати.

Ще му дам кратък отговор в този стил. 

Още  едно  писмо  имаме  от  Марин  Маринов,  така  е  

записан по имейла,  иначе в  самото писмо се  е  подписал като  

акад. Маринов. Не познавам такъв.

Неговото писмо е във връзка с Методическите указания  

на  Централната  избирателна  комисия  за  изборите.  По  

отношение на знака „Х“ и „V“. По-точно на таблото е даден  

само  един  от  видовете,  но  когато  човек  два  или  три  пъти  

задраска  една  буква  „Х“,  ставали  няколко  различни  визии  на  

тези знаци. Това не сме го били описали и т.н.

Смятам,  че  това  трябва  да  остане  за  сведение,  тъй  

като,  първо,  изборите  минаха  отдавна  и  по  отношение  на  

Методическите указания,  след  като са  минали  изборите,  как  

трябва  да  бъде  знака  мисля,  че  вече  няма  смисъл  да  

коментираме за това. 

Предлагам да го оставим за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин  

Христов. Не възразяваме срещу такъв отговор.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  просто  

трябва  да  ви  запозная,  вие  ще  го  видите  във  вътрешната  

мрежа  с  английския  и  с  българския  текст  с  Бюлетина  на  

AKCIE от 2017 г., в който на първо място, като предстоящо  

събитие  е  поставена  ХХVI  годишна  конференция  в  София  

между  8  и  10 ноември,  както  срещата  на  Изпълнителния  

съвет на 12 май в София – България.
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Всичко останало можете да прочетете сами. Благодаря  

ви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаема  госпожо Мусорлиева,  

призовавам  Ви  да  се  оттеглите  от  групата,  която  ще  

организира и основно участва по организацията на тази мисия  

и на това мероприятия. Аз лично снемам доверието от Вас и  

считам,  че  не  следва  да  представлявате  Централната  

избирателна  комисия  в  отношения  с  външни  институции  с  

оглед  на  фактите,  които  днес  станаха  достояние  на  

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Съжалявам,  уважаема  

госпожо  Солакова,  за  наранените  Ви  чувства  и  за  мнението  

Ви.  Нямам  никакво  намерение  да  се  оттеглям  от  никакви  

комисии,   защото винаги  съм представяла  България  –  Вие  го  

знаете много добре,  по изключително добър начин навсякъде.  

Това, че Вие оттегляте личното си доверие от мен, съвсем не  

означава,  че  законът  го  оттегля,  както  и  аз  нямам  никакво  

намерение повече да правя наистина грешки, но другарски съд  

от Вас няма да приема. Категорично възразявам.

Комисията, ако иска, да реши.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Съвсем  накратко,  лично  

обяснение.

Уважаеми  колеги,  считам,  че  нарушаването  на  

правилата  не  означава  и  не  е  въпрос  на  чувства.  Само  това  

искам да кажа.  Ако пък е  въпрос на чувство респектът пред  

законите и правилата, нека да са чувства.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше  лично  

обяснение.

Колеги, продължаваме със следващ докладчик.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх.  № НС-

12-8  от  30  март  2017  г.  постъпило  в  Централната  

избирателна комисия удостоверение от Банка ДСКаса вносна  

бележка за внесен депозит на името на инициативен комитет  

за издигане на Мария Петрова Колева за независим кандидат,  

както  и  решение  на  Районна  избирателна  комисия  №  25  –  

София,  относно  заличаване  регистрацията  на  инициативния  

комитет.  С  диспозитива  на  решението  се  възстановява  

внесеният от инициативния комитет депозит в размер на 100  

лв.

Решението  е  влязло  в  сила  и  предлагам  да  

администрираме  преписката  към  счетоводството  за  

възстановяване на внесения депозит на заличения инициативен  

комитет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Администрираме  към  счетоводството,  госпожо  

Бойкинова.

Имате ли друг доклад? – Не.

Уважаеми колеги, преминаваме към последната точка.

Точка 8 – Разни.

Давам думата на госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  в  т.  „Разни“,  

както и предварително сте уведомени, днес на 31 март 2017 г.  

е  представена  Докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-59  от  

госпожа Манолова относно приемане на извършената работа  

от служители,  наети  по  граждански  договор  в  периода  най-

рано  от  30  януари  2017  г.  за  подпомагане  на  Централната  
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избирателна  комисия,  на  работни  групи  към  Централната  

избирателна комисия.  Поименно  са посочени лицата,  с  които  

са сключени граждански договори.

Това  са:  Любослава  Русева,  Снежанка  Велкова,  Пенка  

Добрева,  Диана Милева, Димитър Стойнов,  Йоана Йорданова,  

Станимира Цонкова, Десислава Огнянова, Атанас Василев.

Тръгвам  от  тази  Докладна  записка,  за  да  направя  

предложение да се приеме работата на сътрудниците. 

Представени  са  отчети.  Те  са  сканирани  и  са  

публикувани  във  вътрешната  мрежа,  защото  са  приложени  

към Докладната записка.

Да приемем работата на сътрудниците със сключените  

граждански договори и да упълномощим председател и главен  

счетоводител  за  извършване  на  всички  необходими  действия  

по  своевременното  изплащане  на  възнагражденията  по  

гражданските договори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, чухте доклада.

Имате ли коментари? – Не виждам.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Таня Цанева.), против – няма.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като днес  

приключи  последния  етап  от изпълнението  на  гражданските  

договори  на  сътрудниците,  наричам  ги  краткосрочни,  които  

ние привлякохме и сключихме с тях договори да ни подпомагат  

към  деня  на  изборите.  Те  подпомогнаха  Централната  

избирателна  комисия  като  цяло  в  деня  на  изборите  за  
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приемане  на  информация,  координация  на  работата  ни  за  

връзки  с  други  институции  и  най-вече  с  областни  

администрации  и  на  районни  избирателни  комисии.  

Подпомогнаха  ни  и  при  приемането  на  документите  от  

районната избирателна комисия в срок, качествено, както сме  

очаквали  от  тях.  Те  подпомогнаха  и  работата  на  работни  

групи,  важни  в  изборния  ден  –  Работна  група  за  гласуване  

извън  страната,  Работна  група  „Жалби“.  Нека  да  ме  

опровергаят,  но  считам,  че  изпълниха  перфектно  

задълженията си по договорите. 

С  благодарност  отчитаме  повишаването  на  

качеството  отстрана  на  сътрудниците  на  предоставената  

услуга, за която ги каним. 

Днес  приключи  последния  етап  с  получаването  на  

екземплярите  от  протоколите  на  РИК  и  на  СИК  от  

„Информационно  обслужване“  АД  и  прибирането  им  в  

хранилището на Централната избирателна комисия.

Доста трудоемка работа, но се впрегнаха и я свършиха  

за нула време. От 13,00 ч. до 15,30 ч. те приключиха с цялата  

тази  дейност,  защото  работят  в  сговор  и  с  безкрайно  

удоволствие  изпълняват  функциите  си.  За  мен  беше  чест  да  

работят с тях. Вляха едно ново настроение по коридорите на  

Централната  избирателна  комисия  и  като  че  ли  нова  

живителна сила- С много удоволствие свършиха работата по  

гражданските договори.

Извинете ме, днес явно съм много емоционална.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо  

Солакова.

Да  приемем  работата  на  краткосрочните  ни  

сътрудници.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Ивилина  

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  
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Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  Цанева.),  

против – няма.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  следващият  

доклад  е  свързан  с  изпълнението  на  функции  по  график,  

представен  от ръководителите на  звена  в  Администрацията  

на Народното събрание. 

Знаете,  че  съгласно  Споразумението  и  след  проведена  

среща  между  председателя  на  Централната  избирателна  

комисия  и  главния  секретар  на  Народното  събрание  

традиционно ние получихме и от тях съответната подкрепа и  

помощ  в  рамките  на  този  интензивен  период  и  най-вече  в  

периода  седмицата  преди  изборния  ден  и  след  това.  Но  за  

периода от 25 март 2017 г. те ни представиха първо списъци,  

за  да  обезпечат  изпълнението  на  функциите  от  страна  на  

Централната  избирателна  комисия  с  подпомагане  от  

специализираните  звена  на  Администрацията,  след  което  ни  

представиха графици на тези служители. По изпълнението на  

графика с Протоколно решение уточнихме, че всяко едно лице  

за участие – това е с Протоколно решение от 23 март 2017 г.,  

за  всяко  участие  по  графика  да  се  изплаща  по  50  лв.  

възнаграждение.  Неточно,  може  би  е  допусната  техническа  

грешка,  но  не  съм  проверила,  от  извадката,  която  ми  е  

представена от протокола, на едно място фигурира 40 лв. 

Затова  изрично  сега  предлагам  отново  да  гласуваме  

размера на възнаграждението за участие по график.

На следващо място гласувахме и приехме с Протоколно  

решение отчетите, попълнени за участието по график на тези  

служители  да  бъдат представени  на  директора  на  Дирекция  

„Администрация“.
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Доколко  разбрах,  госпожа Манолова,  заедно с  госпожа  

Лидия Богданова, са организирали контрола по изпълнението и  

участието  по  график  и  са  се  снабдили  с  отчети,  които  в  

момента се съхраняват при госпожа Богданова.

Двете са изготвили обобщени списъци на служителите  

по административни звена. Бях помолила този списък да бъде  

подписан  от  госпожа  Манолова  и  госпожа  Богданова.  Най-

вероятно  след  приключване  на  заседанието  това  ще  бъде  

оформено.

Този списък съдържа информация за отделните звена и  

за служителите, както и за броя участия по график.

В  колона  „Забележка“  е  дадена  информация,  която  се  

отнася само за някои. (Реплики.)

Това е вх. № ЦИК-09-60 от 31 март 2017 г. (Уточнение  

между членовете на комисията.)

РОСИЦА МАТЕВА: Може ли да се запознаем все пак кой  

какво е правил? (Уточнение между членовете на комисията.)

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, независимо от  

факта,  че  приключваме  тримесечието  и  ще  отчетем  това  

тримесечие  и  независимо  от  факта,  че  имаме  Протоколно  

решение,  в  което  уточнихме  процедурата,  към  днешна  дата  

разбирам,  че  ние  не  сме  доволни  от  недостатъчната  

информация, която е представена.

Затова  отново,  когото  се  представя  за  гласуване,  

информацията  трябва  да  е  пълна  по  отношение  на  

предоставените  графици  за  лицата,  които  са  включени  по  

списъците  и  по  тези  графици;  брой  участие;  конкретни  

функции,  които  са  посочени  в  отчетите  им  и  които  са  

изпълнени  от  тях;  посочване  на  дата,  условно  казвам  

посочване на дата и часове – не знам дали за всички графици  

са  посочени  часове,  както  и  тези  списъци  тогава  да  бъдат  

подписани от лицата, които са организирали и приемането на  
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изпълнението,  и  контрола  по  изпълнението  по  гражданските  

договори.

Има  ли  нещо  друго  за  допълване?  Ако  има,  моля  

допълнете.

Едва  след  представяне  на  всички  тези  документи,  

включително в залата да се намират представените отчети,  

тогава Централната избирателна комисия ще има готовност  

да приеме работата и да гласува одобряване на тези отчети.  

(Уточнение между членовете на комисията.)

Уважаеми колеги,  моля да погледнете във вътрешната  

мрежа  вх.  №  ЦИК-11-7  от  30  март  2017  г.  Молба  за  

прекратяване  на  трудовия  договор  по  взаимно  съгласие,  

считано от 18 април 2017 г. от Катя Александрова Данчева.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  предлагам  да  прекратим  договора  по  взаимно  

съгласие, считано от тази дата.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Ивилина  

Алексиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова и Таня Цанева.), против – няма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  предоставяме  

ключовете  от  зали,  които  сме  освободили  и  които  сме  

ползвали,  съгласно  Анекс  към  Споразумението  с  Народното  

събрание.

Докладвам го за сведение.

Тази дейност я организира госпожа Манолова и до този  

момент всички върви в рамките на споразумението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание 

на Централната избирателна комисия.
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Свиквам следващото заседание в неделя, 2 април 2017 г., 

в 11,00 ч.

Информирам  ви,  че  утре  ще  има  дежурни.  Аз  също ще 

бъда  тук  с  оглед  постъпващи  писма  от  избраните  в  два 

многомандатни изборни района народни представители.

(Закрито в 18,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Мая Станкова
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