
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 521

  

На  4  април  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

  1. Отчет по разяснителната кампания.

Докладва: Росица Матева

  2. Доклади по медийни пакети.

Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Метин Сюлейман, Мария 

Бойкинова

  3а. Искане за отваряне на запечатано помещение.

Докладва: Румяна Сидерова

4. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч  Солакова,  Мария 

Бойкинова,  Таня Цанева, Румяна Сидерова,  

Иванка  Грозева,  Георги  Баханов,  Румен  

Цачев

4а.  Предложение  до  президента  на  републиката  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, 

община Иваново, област Русе.

Докладва: Камелия Нейкова

5. Разни.



ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова, 

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков, 

Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте, 

колеги! Откривам днешното  заседание на 4 април  2017 г. Виждате 

пред вас дневния ред. 

Отсъстват  колегите  Цветозар  Томов и  Ивилина  Алексиева. 

Господин  Ивков,  доколкото  разбрах,  се  е  обадил  на  госпожа 

Солакова, че също ще отсъства.

Моля ви за допълнения в дневния ред. Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  да  бъда  включена  в  точката 

доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: В точка „Разни” да ме включите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включвам ви.

Уважаеми колеги, искам да ви предложа да обсъдим, тъй като 

имаше доста поща, която съм разпределила, ако не възразявате, да 

заседаваме  в  четвъртък.  Разбира  се,  ако  искате,  може  и  утре  да 

заседаваме,  но може и днес да минем повечко от това,  което съм 
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разпределила,  и  в  четвъртък  да  приключим  заседанията  ни  за 

седмицата.

Обединяваме  ли  се  около  това  предложение,  за  да 

докладваме  всичко  възможно,  защото  са  се  натрупали  доста 

възнаграждения,  постановления,  да  ги  минем  в  четвъртък  и  да 

приключим за седмицата? Благодаря ви много.

Други предложения по дневния ред има ли? Добре, колеги, 

ще се включвате по време на заседанието, за да отхвърлим повече от 

работата днес.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Колегите,  които  не  бяха  на  срещата  с  представителите  от 

Агенция  „Електронно  управление”,  искам  да  ги  уведомя,  че  тук 

присъстващите колеги, които бяхме, помолихме да ни се представи 

целият  пакет  от  документи,  който  не  беше  представен,  доста 

сериозен  обем.  След  като  ни  го  изпратят,  ние  се  ангажираме  да 

предложим наши изменения и поправки в самото споразумение, след 

което ще има друга среща. И, разбира се, за самите подписвания ще 

изчакаме председателят да се върне.

Другото,  което  искам да  ви  помоля.  Обади  ми се  госпожа 

Мария Стоянова от Съвета за електронни медии и ме попита кога е 

удобно  на  Централната  избирателна  комисия  да  направят 

мониторинговия  доклад.  Предложението  на  Съвета  за  електронни 

медии е за понеделник. Нека им предложим среща във вторник, за да 

отчетем това съществено мероприятие в общата ни работа.

Другият въпрос е за списъците „А” и „Б” на сайта, но може 

би госпожа Солакова ще го постави по-късно.
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Започваме с първа точка – отчет по разяснителната кампания. 

Госпожо Матева, заповядайте.

Точка 1. Отчет по разяснителната кампания.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали във връзка с писмо и изпратени 

документи,  отчитащи  излъчените  аудиовизуални  произведения  от 

разяснителната  кампания на  Централната  избирателна  комисия  на 

база на сключен договор с „Дарик радио” (докладвах ви на 31 март 

тези  документи,  предоставих  ги  на  главния  счетоводител  и  на 

юрисконсулта за становище по изпълнение на договора), в папката е 

качено становището. Останалите документи също са сканирани и са 

качени за преглед. Становището на юрисконсулт Радославова и на 

главния счетоводител Грозданова е, че договорът е изпълнен.

Така  че  ви  моля,  ако  нямате  други  мнения  и  въпроси,  да 

одобрим плащането по договора и да приемем работата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

моля да се запознаете. Има ли въпроси? Няма. Режим на гласуване за 

одобряване на предложението.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Преминаваме към втора точка от дневния ред – доклади по 

медийни пакети. Заповядайте, госпожо Цанева.

Точка 2. Доклади по медийни пакети.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря,  госпожо  Мусорлиева.  Колеги, 

ще ви помоля да отворим на дата 25-ти. Докладвам ви с вх. № НС-

24-262 приемно-предавателен протокол между  политическа партия 

„Воля” и БНР – Благоевград. Изпълнението е във връзка с излъчени 
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агитационни клипове, репортаж и интервю на стойност 840 лева с 

ДДС.  Изпълнени  са  всички  изисквания  съгласно  наше  решение. 

Както виждате,  има и схема на излъчване,  тарифите отново са ни 

представени.

Моето  предложение  е  да  се  запознаете  и  да  одобрим това 

изплащане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

гласуваме направеното предложение от госпожа Цанева.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, сега ще ви помоля да отворим на 

дата 28 март. С вх. № НС-24-266 ни е представен договор от АБС 

КО  и  политическа  партия  „Воля”  на  стойност  1200  лева  Този 

договор  дойде  на  тази  дата,  без  предварително  да  сме  получили 

запитване от медията или от партията, така че аз по-скоро не бих ви 

предложила този договор за сведение, а мисля, че по-скоро трябва да 

не  го  приемем.  Такова  е  моето  виждане,  защото  не  са  спазили 

процедурата.

Предлагам  да  изпратим  писмо  на  съответната  медия  и  на 

политическата партия, че не са спазили процедурата ти че договорът 

няма да бъде одобрен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, Режим на 

гласуване на направеното предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-24-267, в 

същата  папка.  Предлагам  ви  за  одобряване  изплащане  на  „Янтра 

прес” и  политическа партия „Воля”. Договорът е на стойност 2352 

лева  с  ДДС.  Както  виждате,  във  всекидневника  „Янтра  днес”  е 

влагане на брошури в четири тиража, като самите брошури не са ни 

предоставени, но са качени във вътрешната мрежа.

Предлагам ви одобряване изплащането по този договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване за одобряване на това изплащане.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,   Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева); против – 2 (Мартин Райков, Мария Мусорлиева).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка с вх. № НС-24-268 

ви предлагам за одобряване искане от Национална телевизия СКАТ 

и  коалиция  „Обединени  патриоти-НФСБ,  Атака  и  ВМРО”  на 

стойност 15937,20 лева с ДДС. Изпълнението и договорът, който сме 

одобрили, както виждате, включва 30-минутен клип, 39 излъчвания 

съгласно  сертификат,  който  ни  е  изпратен  и  с  който  може  да  се 

запознаете, в съответните дни и часови пояси излъчването на този 

клип.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  2  (Мартин 

Райков).
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви заявка за изплащане с 

вх. № НС-24-269 между  „Медия КРОС” АД, тоест в. „Галерия” и 

коалиция „КОЙ-Българската левица и Зелена партия”. Изплащането 

е  на  стойност  3600  лева  с  ДДС.  Включва  публикации  във  в. 

„Галерия”. Изпратен ни е доказателственият материал, отделени са 

купуването и продаването на гласовете и т.н. Всички изисквания са 

изпълнени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, ако нямате въпроси, колеги.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч  Солакова);  против – 3 (Георги  Баханов,  Мартин  Райков,  

Росица Матева). 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка „Медийни пакети” 

от същия ден ви докладвам запитване с вх. № НС-24-270 от „Медия 

КРОС”, в. „Галерия” и коалиция „КОЙ-Българската левица и Зелена 

партия”. Стойността на  медийната услуга е 12 хиляди лева с ДДС. 

Става въпрос за два поредни броя. Включва интервю, рекламно каре 

със  съответните размери,  второ рекламно каре  с  други размери и 

още едно рекламно каре в следващ брой.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  2  ( Георги  Баханов,  

Мартин Райков).

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Колеги,  с  вх.  №  НС-24-271  от  „Медия 

КРОС” и  политическа партия „Движение за  радикална промяна – 

Българската пролет” е получено искане по договора на стойност 2 
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хиляди  лева с  ДДС,  като включва рекламно каре със  съответните 

размери, ако трябва да ви ги кажа, 225 квадратни сантиметра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, сега ще ви помоля да отворим на 

дата 28-ти. Докладвам ви искане с вх. № НС-24-272 от „Евроком-

Царевец” и политическа партия „Воля”. Искането е на стойност 1080 

лева с ДДС, като ни е изпратен съответният сертификат и протокол 

във  връзка  с  излъчване  на  60-секунден  предизборен  спот  в 

програмата на телевизията, 20 брой излъчвания в съответното часово 

време. Има всички документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,   Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Колеги,  с  вх.  №  НС-24-273  е  получено 

искане  за  изплащане  от  „Евроком”  на  стойност  14472  лева. 

Договорът  е  с  партия  „Движение  за  радикална  промяна  – 

Българската пролет”. Както виждате, съгласно протокола и съгласно 

сертификата,  който ни е  изпратен,  е  отразяване на кампанията  на 

тази  партия,  участие  в  предаване  „Делници”,  „Времена  и  нрави”, 

„Делници”  в  друг  часови  пояс,  както  и  предизборен  клип  със 

съответния  сертификат,  подадени  по  дни  и  в  съответните  часови 

пояси излъчването на този спот.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева,   Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, следващото искане за изплащане е 

с вх. № НС-24-274 от Национална кабелна  телевизия „Евроком” и 

коалиция „КОЙ-Българската левица и Зелена партия”. Искането е на 

стойност  20055,24  лева  с  ДДС,  както  включва,  както  виждате, 

излъчване  на  предизборен  спот  и  платени  репортажи,  както  и 

участия  в  предаване.  Приложен е  сертификат в  кои предавания  е 

участието,  платените  репортажи  в  кои  часови  пояси  са,  както  и 

сертификат относно излъчването на предизборния спот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1  (Емануил 

Христов).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви искане с вх. № НС-24-275 от 

Национална  кабелна  телевизия  „Евроком”  и  политическа  партия 

„Българско  национално  обединение”  на  стойност  19930,80  лева. 

Приложени са, както виждате във вътрешната мрежа, излъчване на 

предизборен  спот,  платени  репортажи  в  съответните  програми  и 

сертификат по  дни  и  часови  пояс  на  излъчване  на  предизборния 

спот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Режим  на 

гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 
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Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 

2 (Мартин Райков, Емануил Христов).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо Мусорлиева, ще помоля колегата 

Иванова да продължи и ако може, след това на мен да дадете думата 

за последен доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане с 

вх. № НС-24-276 от 28  март  2017 г. - всички искания са качени в 

дата 29 март, „Медийни пакети” – от Национална кабелна телевизия 

„Евроком”  ООД  по  договор  с  политическа  партия  Българско 

национално обединение за изплащане на сумата в размер н 10009,20 

лева  с  ДДС.  Приложени  са  всички  изискуеми  документи, 

удостоверяващи извършената медийна услуга, а именно излъчване 

на предизборен спот в програмата на телевизия „Евроком”, интернет 

реклама на сайта на телевизия „Евроком” и участия в предавания. 

Приложен и сертификат, който удостоверява всички тези медийни 

услуги по дата и съответни часове на излъчване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 

1 (Мартин Райков).

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви отново искане с вх. 

№ НС-24-277 от 28 март 2017 г. от Национална кабелна телевизия 

„Евроком”  ООД  по  договор  с  политическа  партия  „Българско 

национално  обединение”.  Стойността  на  договора  е  7455,60  лв. 

Приложени  са  всички  изискуеми  документи,  удостоверяващи 

изпълнението  на  предмета  на  договора,  приемно-предавателен 

протокол,  диск-мониторинг,  сертификати  и  фактура,  от  които  се 

установява  извършване  на  излъчване  на  предизборен  спот  в 
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програмата  на  телевизия  „Евроком”  в  различни  часови  пояси  на 

различни дати, за което има, както казах, достатъчно доказателства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

 Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  Таня Цанева,  Мартин 

Райков).

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС-

24-278 от 28 март 2017 г. отново от Национална кабелна телевизия 

„Евроком” по  договор  с  независимия кандидат  Димитър  Кирилов 

Байрактаров на стойност 4920 лева с ДДС. Приложени са протоколи, 

както и сертификати, удостоверяващи извършване на изпълнението 

на предмета на договора, а именно излъчване на предизборен спот в 

програмата на телевизия „Евроком” и интернет реклама на сайта на 

телевизия „Евроком”, кактот и участие в предаване. Приложена е и 

фактура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  2  (Емануил 

Христов, Мартин Райков).

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС-

24-280  от  28  март  2017  г.  от  Национална  кабелна  телевизия 

„Евроком” ООД по договор с политическа партия „Възраждане” на 

стойност  852  лева  с  ДДС.  Приложени  са  всички  изискуеми 

документи. Предметът на договора е излъчване на предизборен спот 

в  програмата  на  телевизия  „Евроком”.  Става  дума  за  излъчен 

предизборен спот на 24 март в различни часове на посочения ден. 

Приложени са всички документи.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева); против – 2 (Емануил Христов, Мартин Райков).

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС-

24-281  от  28  март  2017  г.  от  Национална  кабелна  телевизия 

„Евроком”  ООД  по  договор  с  коалиция  на  недоволните  „БСД 

- Евролевица-Българска социалдемократическа  партия  и 

Християнсоциален  съюз”  във  връзка  с  медийното  отразяване  на 

кампанията  на  посочената  политическа  партия.  Приложени  са 

доказателства, че е изпълнен предметът на договор. Става дума за 

платени  репортажи,  хроника,  събития,  обръщения  и  послания, 

излъчване  на  събития,  интернет  реклама  на  сайта  на  телевизия 

„Евроком”. Приложен е и сертификат, удостоверяващ излъчването 

на посочените медийни услуги, както и фактура за посочената сума. 

Сумата е 4992 лева с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева); против – 2 (Емануил Христов, Мартин Райков).

КАТЯ  ИВАНОВА: И,  колеги,  последно  ще  ви  докладвам 

едно искане, което беше пропуснато и е качено в днешно заседание в 

папка „Медийни пакети”. С вх. № НС-24-24-279 от 28 март отново 

от  Национална  кабелна  телевизия  „Евроком”  ООД  по  договор  с 

политическа партия „Възраждане”. Стойността е 20604 лева с ДДС. 

Приложени са приемно-предавателни протоколи, диск-мониторинг, 

сертификат  и  фактура  за  извършената  услуга  на  посочената 
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стойност. Касае се за излъчване на предизборен спот в програмата 

на  телевизия  „Евроком”  и  участие  в  предавания.  От  приложения 

сертификат  се  установява  на  кои  дати  в  хода  на  предизборната 

кампания и  в  кои часове  са  били изпълнени въпросните медийни 

услуги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Трябва  ли  ви 

време  за  запознаване,  уважаеми  колеги?  Режим  на  гласуване  на 

искането.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря ви, госпожо Мусорлиева. Колеги, 

докладвам ви го днес, защото все пак искането е от дата 24-ти с вх. 

№  НС-24-263.  Искането  е  за  изплащане  на  2400  лева  с  ДДС  от 

дружество  „24  Нюз”  ООД  или  сайт  „24  Нюз.бг”  и  политическа 

партия „Воля”. Качила съм го отново, за да погледнете и вие, тъй 

като освен банера,  който е бил излъчен на този сайт,  има и шест 

интервюта.  По  наше  виждане  интервю  №  4  „Веселин  Марешки: 

Картелът ме атакува, чийто октопод има и политически пипала” и 

интервю  №  5  „Веселин  Марешки:  София,  свободна  си”.  В  тези 

интервюта,  както  виждате,  всъщност  не  са  интервюта  за 

предизборната  кампания  на  политическа  партия  „Воля”  или 

господин Марешки, а става въпрос за неговите бензиностанции и в 

двете  интервюта.  Затова  моето  виждане  е,  че  договорът  не  е 

изпълнен, а съгласно наше решение трябва да бъде изпълнен в пълен 

обем. Вие ще прецените дали трябва да одобрим това изплащане или 

не.

Моето  предложение  е,  ако  приемете,  разбира  се,  тъй  като 

съгласно  Изборния  кодекс  и  наше  решение,  договорът  трябва  да 
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бъде изпълнен в пълен обем, а същият не е, да изпратим едно писмо, 

с което да мотивираме, ако стигнем до отказ, на това плащане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване на направеното в цялост предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, моля да включим нова точка 

– искане за отваряне на помещение с цел архивиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  това  ще 

бъде  точка  3а.  Уважаеми  колеги,  режим  на  гласуване  на  новото 

предложение  заедно  с  предложението  на  господин  Баханов  за 

включване в точката доклади по писма.

Докато отчита системата,  пропуснах да изразя  от името на 

Централната избирателна комисия съболезнования към посланика и 

въобще към Русия за  вчерашния терористичен  акт.  В момента се 

сетих,  защото имаме и при нас пристигнали писма по неизвестна 

причина, които разпределих с пощата. 

От  името  на  Комисията  поднасяме  нашите  най-искрени 

съболезнования  и,  разбира  се,  осъждаме  терористичните  актове 

навсякъде по света.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Продължаваме  с  трета  точка  от  дневния  ред  –  доклади по 

жалби и сигнали. Заповядайте, господин Сюлейман.

Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  на  вчерашното 

заседание ви докладвах постъпил сигнал в Централната избирателна 

комисия от госпожа Нина Ангелова Чавдарова с вх. № НС-11-63 от 

3  април  2017  г.  Сигналът  е  относно  нераздадени  от  районните 

администрации на  секционните  избирателни  комисии близо  десет 

хиляди бюлетини. Във връзка с това и аз, по подобие на колегата 

Бойкинова,  тъй като сигналът е същият,  който тя докладва вчера, 

съм  подготвил  проект  на  писмо,  с  което  да  задължим  Районната 

избирателна комисия в 16. изборен район – Пловдив, да ни уведоми 

незабавно за резултата от извършената проверка.

В  този  смисъл  съм  подготвил  проект  на  писмо,  което 

предлагам  да  гласуваме  и  да  изпратим  на  колегите  в  РИК.16, 

Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  иска  ли 

някой време за запознаване? Режим на гласуване, уважаеми колеги, 

на писмото.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Госпожо Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, вчера ви докладвах жалбата 

на Петя Николаева Стоевска с вх. № НС-15-330 от 3 април 2017 г. 

Жалбата е във вътрешната мрежа, може би в папката на господин 

Пенев или в моята, защото е преразпределена.

Изготвила съм ви проект за решение, който във вътрешната 

мрежа.  Жалбата  е  срещу  решение  №  147-НС  на  Районната 

избирателна комисия 23, София. Получена е по електронната поща 

на 2 април 2017 г. в Районната избирателна комисия, поради което е 

в срок, а в Централната избирателна комисия е постъпила на 3 април 

2017  г.  С  оспореното  решение  Районната  избирателна  комисия 

всъщност  е  отказала  да  образува  административно-наказателно 
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производство  по  отношение  на  заместник-председателя  на 

секционната  избирателна  комисия.  Както  знаете,  сигналът  беше 

получен  в  Централната  избирателна  комисия  и  ние  съответно  го 

изпратихме  по  компетентност  за  разглеждане  в  Районната 

избирателна  комисия.  Докладчикът,  който  е  предложил  решение 

пред Районната избирателна комисия, е предложил да се установи 

нарушение, да се състави акт за установяване на административно 

нарушение на заместник-председателя на СИК№ 234602089 госпожа 

Иванка Илиева Иванова за това, че е влязла в кабината за гласуване 

с избирател и по този начин е нарушила разпоредбата на чл. 226 от 

Изборния кодекс  и  съответно  е  нарушила и  тайната  на  вота  като 

основен  принцип,  въведен  в  чл.  3,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  Но 

Районната  избирателна  комисия  не  е  постигнала  необходимото 

мнозинство от две трети за приемане на това решение, поради което 

то е отхвърлително.

Срещу  това  решение  на  Районната  избирателна  комисия 

госпожа  Петя  Николаева  Стоевска,  председател  на  въпросната 

секционна  избирателна  комисия,  е  подала  жалба.  В  жалбата  тя 

твърди, че безспорно се установява, че е извършено нарушение на 

разпоредбите на Изборния кодекс и на методическите указания и че 

от протокола, който е съставен от секционната избирателна комисия, 

се  установява,  че  госпожа  Иванка  Илиева  Иванова,  заместник-

председател, е влязла в кабината за гласуване.

Също така в жалбата твърди, че съгласно чл.  100,  ал.  2 от 

Изборния кодекс членовете на секционната избирателна комисия са 

си  разпределили  съответно  длъжностите,  като  Иванка  Илиева  е 

отговаряла  за  попълване  на  избирателния  списък,  Сергей 

Владимиров Стоянов да откъсва, подава и подпечатва бюлетините, 

Ангел Ангелов да поставя отрязъците от бюлетините в кутията за 

отрязъците,  Мариана  Йорданова,  Ирена  Йорданова  и  Даниела 

Арсова  също  да  попълват  избирателните  списъци,  като  за 

председателя Петя Николаева Стоевска да следи за нарушения на 
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изборния  ден  от  страна  на  гласоподавателите  и  членове  на 

комисията.

Моли  Централната  избирателна  комисия  да  отмени 

решението като неправилно и незаконосъобразно и да състави акт за 

административно нарушение на заместник-председателя.

Аз първоначално и така считам, че жалбата е недопустима на 

основание на това, че подаването на сигнала или жалбата имат само 

уведомителен ефект, без да пораждат право на заявителя на участие 

в това административно-наказателно производство, което в случая е 

приключило с отказ на Районната избирателна комисия да образува 

такова. 

Но  в  същото  време,  разглеждайки  сигнала  и  представения 

протокол на секционната избирателна комисия, стигам до следните 

изводи.

Първо, указанията на председателя на СИК съгласно чл. 100, 

ал.  3  от  Изборния кодекс  са  задължителни за  всички граждани  в 

изборното помещение. И считам, че тя е следвало да прецени дали 

избирателят  е  с  увредено  зрение,  с  увреден  слух  или  с  друго 

увреждане, което не му позволява да гласува и гласуването следва да 

се  извърши  с  придружител.  В  случая  явно  не  се  касае  за  тази 

хипотеза, тъй като няма данни, въпреки че е влязла в кабината за 

гласуване,  заместник-председателят  да  е  влязла  в  качеството  на 

придружител. Тоест да се подпише в списъка на придружителите, в 

забележка също да се отбележи, то отделно и няма право. Но също 

остана неизяснен и въпросът поради каква причина е влязъл този 

заместник-председател в кабината за гласуване – да окаже помощ на 

избирателя, да му окаже как да гласува. Този въпрос е неизяснен, но 

явно че тя е влязла така или иначе в кабината за гласуване.

В  протокола  на  секционната  избирателна  комисия  се  сочи 

също така и че е подпечатала бюлетината и я е пуснала, което също 

не знам как  се установява,  при положение че самият председател 

твърди, че са разпределени функциите  и печатът се е намирал в друг 

член на избирателната комисия.
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Аз  считам,  че  тук  всички  са  извършили  нарушение  и 

секционната избирателна комисия е извършила нарушение, тъй като 

ако наистина са установили, че заместник-председателят е влязла в 

кабината  за  гласуване,  е  следвало  да  обявят  тази  бюлетина  за 

недействителна, тъй като вотът е показан и съответно не е следвало 

да се допусне да се подпечата и съответно да се постави в изборната 

кутия.  Вместо  това  два  часа  по-късно  секционната  избирателна 

комисия е съставила протокол, в който е отбелязала, че са гласували 

6 члена плюс представител – явно упълномощеният представител, 

който е присъствал, на коалиция „БСП за България”, „против” – 0. 

Но  както  казах,  от  протокола  не  се  изяснява  какво  е  наложило 

заместник-председателката да влезе в тази кабина за гласуване, дали 

тя го е направила и е имала желание в качеството на придружител 

или  поради  други  причини,  дали  е  видял  вота,  каква  помощ  е 

оказала, какво се е случило вътре. Да, извършила е нарушение със 

самия  факт,  че  е  влязла,  но  аз  считам,  че  и  председателят  на 

секционната  избирателна  комисия  също  е  извършила  нарушение, 

той следи за реда и съответно считам, че тази бюлетина е следвало 

да я обявят за недействителна.

Предлагам  ви  и  на  това  основание  да  оставим  като 

недопустима жалбата на председателя на секционната избирателна 

комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  на  обратно  становище. 

Считам,  че  жалбата  е  основателна.  Касае  се  за  съществено 

нарушение на правилата на Изборния кодекс и нарушаване тайната 

на вота, от една страна, от член на секционна избирателна комисия с 

влизането в кабината за гласуване по време, когато вътре се намира 

избирател,  което  е  абсолютна  забрана  в  Изборния  кодекс  по 

отношение на членовете на секционните избирателни комисии. Това 

е едното от задълженията,  нарушено от този член на секционната 

избирателна комисия.
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Другото  нарушение  е  разкриване  на  тайната  на  вота  на 

избирателя по този начин. Без значение е дали е решила да влиза 

като придружител или като непридружител, без значение е дали й е 

показана или не й е показана бюлетината.

Второ.  Не  може  да  се  твърди,  че  тази  бюлетина  е 

недействителна  по  чл.  227  от  Изборния  кодекс,  защото  не  може 

избирател да бъде наказван и да бъде лишаван от правото му на глас 

за това, че член на секционна избирателна комисия си е позволил да 

влезе  заедно  с  него  в  кабината  за  гласуване  и  да  му  попречи на 

процеса на тайно упражняване на глас.

На  следващо  място,  не  е  налице  бюлетина  по  чл.  227  от 

Изборния кодекс,  тоест  не  е  налице  показан вот,  тъй  като такава 

бюлетина е налице, когато избирателят сам покаже как е гласувал, 

когато  излезе  от  кабината  за  гласуване  и  покаже  бюлетината  на 

останалите  присъстващи  в  изборното  помещение.  Така  че  няма 

такова нарушение от страна на секционната избирателна комисия, 

тъй като избирателят не е излязъл и не си е показал вота в изборното 

помещение.

Аз считам, че е налице съществено нарушение и трябва да се 

наложи наказание на члена на секционната избирателна комисия за 

нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс  и  на  неговите 

задължения като член на секционна избирателна комисия - забраната 

да  се  влиза  в  кабината  за  гласуване,  когато  там  избирателят 

осъществява тайната на вота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  не  приемам,  че  в  случая 

можем  да  оставим  тази  жалба  без  разглеждане.  Независимо  дали 

председателят  разполага  с  правомощие  да  подава  жалби  и 

независимо  от  това,  че  на  него  е  вменена  отговорността  по 

организацията  на  гласуването  в  изборния  ден  в  изборното 

помещение, в крайна сметка безспорно е налице нарушение на реда 

за  гласуване  и  Централната  избирателна  комисия  в  рамките  на 
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правомощията си по чл. 57, ал. 1, т.1 и без да е сезирана с жалба 

предвид установените факти може да вземе и да се произнесе със 

съответното решение. 

В  този  смисъл  считам,  че  това  че  на  практика  се  касае  за 

жалба срещу решение на РИК от председателя на СИК не може да е 

пречка да разгледаме случая и евентуално да установим нарушение. 

Още повече,  че,  колеги,  ако  си  спомняте,  първоначално сигналът 

беше  постъпил  в  Централната  избирателна  комисия  и  беше 

препратен по компетентност на  Районната избирателна комисия с 

оглед установяване на фактите, релевантни към конкретния казус.

Освен  това  считам,  че  доколкото  Районната  избирателна 

комисия  не  е  постигнала  съгласие,  тоест  налице  е  решение  за 

отхвърляне, Централната избирателна комисия следва по същество 

да вземе решение и евентуално да отмени решението на Районната 

избирателна комисия, ако приеме, че са налице данни да се установи 

административно  нарушение,  каквито  данни  в  случая  според  мен 

има.

Освен  това  от  протокола,  който  е  подписан  –  забележете, 

колеги! – от председател,  секретар и от членовете на секционната 

избирателна комисия, тоест смятам, че това не е просто сигнал на 

някой, който е видял някакви неща, но не е много ясно какви, а е 

именно  от  членовете  на  секционната  избирателна  комисия,  вътре 

според мен безспорно се съдържат данни за действия, предприети от 

заместник-председателя, които са своеволни, без одобрението и без 

съгласието  на  останалите  членове  на  секционната  избирателна 

комисия, включително на нейния председател, като включително и 

действията по подпечатването и пускането на бюлетината са били 

извършени без такова одобрение.

В този смисъл да се скрием за колективната безотговорност 

според  мен  в  случая  е  неподходящо.  Дори  и  да  приемем,  че 

отговорност  носи  и  председателят  на  секционната  избирателна 

комисия, доколкото той все пак организира гласуването,  макар че 

според мен в случая при изрични данни, че заместник-председателят 
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не  е  изпълнил  указанията,  дадени  от  председателя,  не  можем  да 

наказваме и председателя за действия на друго лице.

Затова моето предложение е да установим нарушение по реда 

на чл. 495, ал. 2 от Изборния кодекс на заместник-председателя на 

тази секционна избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мога  само  с  две  изречения  да 

допълня  към  казаното  от  мен  и  изцяло  подкрепям  колегата 

Владимир  Пенев.  Докато  става  дума  за  сигнал  за  извършено 

нарушение  и  вземане  на  решение  за  констатация  за  извършеното 

нарушение,  ние  сме  по  правилата  на  Изборния  кодекс,  а  не  по 

правилата на АПК или на Закона за административните нарушения и 

наказания. Законът за административните нарушения и наказания се 

прилага, след като ние констатираме извършеното нарушение, при 

издаването  на  акта  за  нарушение,  както  и  по-нататъшното 

наказателно постановление и обжалването му пред съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ясни  са  двете 

становища.  Ще  подложа  на  гласуване  първото  становище  по 

същество  на  госпожа  Бойкинова.  Предложението  на  госпожа 

Бойкинова беше жалбата да се остави без разглеждане. След това ще 

подложа на гласуване предложеното от господин Пенев и госпожа 

Сидерова съвместно.

Режим  на  гласуване  на  предложението  на  госпожа 

Бойкинова.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч  Солакова);  против  –  6 (Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов, Владимир Пенев, Мартин Райков, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева).

Заповядайте, госпожо Сидерова, за отрицателен вот.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Освен  изказаните  съображения  по 

същество, гласувах против това предложение, защото по този начин 

Централната избирателна комисия на практика отказва да прилага 

разпоредбите  на  Изборния  кодекс  и  то  най-важната  част  от  тях, 

които са по осигуряване тайната на вота и гарантиране на това право 

на избирателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други 

отрицателни  вотове?  Подлагам  на  гласуване  предложеното  от 

колегите Пенев и Сидерова.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 6 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Мартин  Райков,  Румяна  

Сидерова,  Таня Цанева);  против –  9  (Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,   Севинч  

Солакова).

Възползвам се от отрицателния си вот да кажа, че аз лично 

считам за абсолютно неадекватна самата обстановка и изложеното в 

протокола, защото по мое мнение първо е трябвало бюлетината да 

остане  невалидна,  да  се  състави  протокол.  Тоест  да  има 

добронамерени  действия  от  страна  на  председателя  и  на  цялата 

комисия  в  полза  на  това  да  се  отстрани  закононарушението  в 

момента и да се даде възможност на гласоподавателя да гласува, а не 

да остане фактически самото закононарушение. Благодаря.

Други отрицателни вотове? Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах „против”, защото не се 

доказва  нарушение,  извършено  от  страна  на  заместник-

председателя. Могли са в момента да реагират, познавайки закона и 

да  предприемат  необходимите  действия,  особено  председателя. 

Лицето, чиито права са нарушени, ако имаше основание да се счита, 

че  се  нарушава  тайната  на  вота,  трябваше  да  подаде  сигнал  или 

жалба,  да  сезира  първо  самата  секционна  избирателна  комисия. 

Затова гласувах „против”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други отрицатели 

вотове има ли? Няма.

Уважаема  госпожо Бойкинова,  номерът  на  решението  ви  е 

4693-НС.

Заповядайте, госпожо Сидерова, по точка 3а.

Точка 3а. Искане за отваряне на запечатано помещение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане  от  кмета  на  район  „Нови  Искър”,  столична  община  за 

отваряне на помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали  от  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и  за 

президент и вицепрезидент на Република България, произведени на 

23 и 30 октомври 2011 г. с цел архивиране на книжата от тези избори 

и предаване на „Държавен архив”.

По този повод съм ви предложила проект за решение. Имам 

предложение в основанията да прибавим и Решение № 1392, което е 

нашето  общо  решение  за  архивиране  на  изборните  книжа  и 

материали. Пропуснала съм го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

въпроси, мнения? Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, на мен не ми е ясно кметовете на 

райони  могат  ли  да  правят  искания  за  отваряне  на  помещение. 

Делегирани ли са им права и имаме ли доказателства в тази връзка, 

за  да  искат  отваряне  и  да  извършват  архивиране  и  предаване  на 

„Държавен архив”?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Със заповед на областния управител 

са  определени  тези  помещения  и  заповедите  се  намират  в 

Централната  избирателна  комисия  от  предишните  избори.  Освен 

това,  това  са  и  лицата,  които  съхраняват  книжата  съгласно 

разпоредбите на Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  подкрепям  колегата  Цачев  с 

поставянето  на  въпроса  точно  така,  защото  съхранението  на 

бюлетините,  достъпът  до  помещенията,  в  които  се  съхраняват,  е 

специален.  Централната  избирателна  комисия  не  е  уредила  в 

решението  си  правомощия  на  кметовете  на  райони,  мълчи  и 

Изборният  кодекс.  Лично  аз  също  считам,  че  в  тези  случаи 

кметовете на райони следва или да представят копие от заповедта 

или  да  се  позоват  на  заповед  на  кмета  на  общината,  който  е 

делегирал своите правомощия на кметовете на райони. В противен 

случай ние, без да имаме основания, без да знаем, че това лице има 

такива  правомощия,  даваме  достъп  до  помещения,  в  които  се 

съхраняват изборни книжа и материали и имаме специален режим за 

това.  Може би сега е време с оглед на взаимоотношенията,  които 

имаме.  Включително  вчера  ми  направи  впечатление,  че  и 

участниците в изборния процес, което е добре, похвално е, желаят да 

знаят включително след приключване на изборния ден по какъв ред 

продължава  съхранението  на  бюлетини,  неизползвани  в  изборния 

ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Преди да ви дам 

думата  за  дуплика,  госпожо  Сидерова,  и  аз  имам  една  реплика. 

Присъединявам се към госпожа Солакова, но само искам да кажа, че 

фактически ние нямаме право да дописваме Кодекса и в този смисъл 

ми се струва, че пък и вашето предложение е резонно.

Заповядайте, за дуплика.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  за  дуплика.  Аз  ще  си  оттегля 

проекта за решение, но ще направя една статистика колко десетки 

помещения отворихме в  София за  различните  видове  избори,  тъй 

като това в момента е заяждане! Аз го казвам на микрофон. Няма 

нищо  общо  с  току-що  произведените  избори.  Направила  съм  си 

проучване  по  преписката,  там  се  съхраняват  само  книжата  от 

изборите в 2011 г., за които са отдавна са изтекли сроковете. Няма в 

това помещение бюлетини от тези избори,  изобщо не са внасяни, 
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няма книжа от  тези избори,  а  от  изборите в  2011 г.  Оттеглям си 

проекта, утре ще ви предам статистика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, защо го оттегляте?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Мое право е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре. 

Следващата точка от дневния ред е доклади по писма. Заповядайте, 

госпожо Солакова.

Точка 4. Доклади по писма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение вх. № 

НС-02-47 от днес за предаване в изпълнение на споразумението с 

Народното събрание на ключ от зала № 126  в източното крило на 

сградата  на  Народното  събрание.  Предали  сме  ключа  на 

ръководителя  на  звено  „Управление  на  собствеността”.  За 

Централната избирателна комисия е подписал Николай Желязков. За 

сведение.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-09-61  от  4  април  2017  г.  от 

Николай Желязков, който сега изпълнява функциите на директор на 

дирекция. Предлага закупуване на диск със снимки от брифинга на 

ЦИК от 30 март 2017 г. Снимките са публикувани във вътрешната 

мрежа с това наименование в папка с днешна дата.

Колеги, аз лично предлагам да закупим диска. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  стойността  на 

диска е 40 лв. без ДДС.
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Докладвам ви един проект на писмо във връзка с уточнената 

вече дата – председателката госпожа Алексиева уточни часа на 10 

април, а именно в 11 ч. да се проведе заключителната среща, така 

както  беше  договорено  на  работната  среща,  проведена  на  9  март 

2017 г. в сградата на Централната избирателна комисия в зала № 3. 

Да  изпратим  писмо  до  министър-председателя  на  Република 

България,  до  вицепремиера,  отговарящ  по  въпросите  на  изборите 

господин  Стефан  Янев,  до  министъра  на  външните  работи,  до 

министъра  на  вътрешните  работи,  до  главния  прокурор  на 

Република  България,  до  председателя  на  Държавна  агенция 

Национална сигурност,  до Главна дирекция „ГРАО” в МРРБ и до 

председателя на Обществения съвет към Централната избирателна 

комисия.

Моля да  видите текста  на  писмото във  вътрешната  мрежа. 

Отново повтарям, на 10 април 2017 г., понеделник, от 11 до 12 ч. да 

се проведе тази работна среща като заключителна. На тази среща да 

се  споделят  оценки  за  произведените  избори  за  народни 

представители на 26 март, евентуални препоръки за подобряване на 

законодателството. Превръщат се вече в традиция тези срещи, които 

провеждаме  в  хода  на  подготовката  на  кампанията  и  в  края  след 

произвеждане  на  изборите.  Включително  да  изпратим  до  главния 

секретар на Народното събрание да предостави зала № 3 в източното 

крило на сградата за провеждане на срещата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

подлагам на гласуване ан блок. Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председателстваща, моля да 

включите  нова  точка  в  дневния  ред  относно  предложение  до 
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президента  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Тръстеник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Това  ще  бъде 

точка  4а.  Режим  на   гласуване  за  включването  на  тази  точка  в 

дневния ред.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, в доклади по писма.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви молба с вх. № 

НС-10-45-1 от 3 април 2017 г. от Български национален съюз „Нова 

демокрация” чрез господин Боян Станко Расате. В молбата се казва, 

че  във  връзка  със  заявление  вх.  №  НС-10-45  от  23  февруари  за 

заличаване  на  политическата  партия  искат  възстановяване  на 

депозита  както  следва:  по  сметка  на  Български  национален  съюз 

„Нова демокрация” – 1000 лева и по сметка на Движение „Ред” – 

1500 лева. Приложил е банковите сметки, заявлението, което е подал 

в ЦИК, и споразумението за участие в предсрочни парламентарни 

избори  от  страна  на  политическата  партия  и  Движение  „Ред”,  а 

партията  искаше  участие  като  политическа  партия,  а  не  като 

коалиция. Но това няма отношение.

Отговаряме му, че всъщност ние вече сме му отговорили по 

двете заявления – по заявлението за заличаване сме му отговорили с 

писмо изх. № НС-10-48. Тогава с протоколно решение Централната 

избирателна комисия реши да остави без разглеждане искането му за 

заличаване.  И  с  писмо  изх.  №  НС-10-33  взехме  решение  да  не 

възстановяваме депозита, като мотивите са в писмо № НС-10-33 от 

20 февруари 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

има  ли  други  становища?  Режим  на  гласуване  на  предложеното 

писмо.
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Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № ПВР-23-4 от 4 април 2017 г. Тя е от Националния 

осигурителен  институт.  Адресирана  е  до  господин  Димитър 

Георгиев  Сабахов  с  копие  до  Централната  избирателна  комисия. 

Това  е  във  връзка  с  питане  на  господин  Сабахов  относно 

начисляване  на  обезщетение  за  безработица.  Ние  препратихме  с 

наше писмо жалбата по компетентност и колегите от Националния 

осигурителен институт ни изпращат за сведение отговора, който са 

изпратили съответно и на жалбоподателя.

Докладвам ви преписката за сведение.

С вх. № НС-03-73 от 4 април 2017 г. от администрацията на 

Министерския съвет ни е изпратен по електронната поща сигналът 

на  Веселин  Балкански,  отнасящ  се  до  твърдение  за  допуснато 

конкретно  нарушение  на  Изборния  кодекс  при  провеждането  на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Такова писмо 

ни  беше  изпратено  и  от  администрацията  на  президента.  Ние 

отговорихме с изх. № НС-01-5 от 31 март 2017 г. на канцеларията на 

президента. Предлагам ви със същия текст да изпратим и писмо до 

администрацията на Министерския съвет, а именно че твърдението 

на  господин  Балкански  е  неоснователно  и  необосновано, 

бюлетините отговарят на утвърдените образци на изборните книжа – 

Приложение  92-НС, утвърдени с наше Решение № 4117-НС от 24 

януари 2017 г., и на техническите образци на бюлетините, утвърдени 

с Решение № 4354-НС от 23 февруари 2017 г. 

На  31  март  ние  с  протоколно  решение  сме  утвърдили 

отговора  на  писмото,  което  ви  предлагам  да  препратим  на 

администрацията на Министерския съвет.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други 

предложения  има  ли,  освен  да  отговорим  по  този  начин  на 

администрацията на Министерския съвет? Няма.

Режим на гласуване на предложеното от колегата Грозева.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Севинч Солакова). 

Господин Баханов има думата.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. № 

НС-09-16 (1) от 4 април 2017 г. е получено напомнително писмо от 

Софийска  градска  прокуратура,  че  от  22  март  са  ни  поискали 

информация  за  политическа  партия  Национално  движение  за 

свобода  и  демокрация  дали  е  участвала  в  изборите  за  народни 

представители, за президент и вицепрезидент и общински съветници 

и кметове. Казва, че не са получили отговор на запитването и моли 

да  му  отговорим.  Първоначалното  им  писмо  е  от  22  март.  В 

Централната избирателна комисия е входирано с дата 28 март 2017 

г.  и  на  30  март  2017  г.  е  изходиран  от  Централната  избирателна 

комисия  отговорът,  който  е  отнесен  на  ръка  в  Софийска  градска 

прокуратура.  Както  виждам  обаче,  напомнителното  писмо  е  с 

изходящ номер от  30 март 2017 г.  Поради тази причина издирих 

телефона на прокурора по прокурорска преписка № 8359, свързах с 

него по телефона,  Антон Стефанов се казва,  в  15,30 ч.,  който ми 

потвърди, че отговорът е получен, просто е станало разминаване – в 

момента, в който ние сме го изпратили, той е писал напомнителното 

писмо. Така че предлагам това да остане за сведение. Касае се за 

едно лице, което е с постоянен адрес в гр. Варна, но с настоящ в 

Германия  от  много  време.  Прокурорът  е  преценил,  че  тъй  като 

лицето  живеело  от  четири  години  на  адреса  си  в  гр.  Варна  и  се 

грижело за родителите си, че е изпълнило изискването на закона и е 

гласувало  на  местните  избори.  Дописано  е  от  председателя  на 
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комисията във Варна под чертата, допуснато е да гласува. „Считам, 

че това лице с фамилия Цибулка-Янева е действало с ясно съзнание, 

че  има  избирателно  право.  Намира,  че  тази  нейна  субективна 

увереност в случая е подкрепена и от действията на членовете на 

избирателната комисия и не е извършила нарушение от субективна 

страна  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс  и  постанови: 

прекратява наказателното производство.”

 Предлагам  да  остане  за  сведение,  както  и  досега  сме  ги 

оставяли  за  сведение.  Но  ако  някой  от  колегите  в  Централната 

избирателна комисия има друго предложение, моля да изрази такова 

свое  становище  на  следващото  заседание  на  Централната 

избирателна комисия с оглед седемдневния срок за обжалване. 

Също считам, че лицето, срещу което е водено, наистина след 

като комисията го е допуснала да гласува,  след като е  видяла,  че 

постоянният му адрес е във Варна, няма умисъл за извършването на 

това престъпление, така че предлагам да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  други 

мнения? Не.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с писмо вх. МИ-15-134 

от 4 април 2017 г.  Общинската избирателна комисия – Ловеч,  ни 

уведомява, че с решение № 417-МИ от 29 март 2017 г. са прекратени 

предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Дренов,  община 

Ловеч.  Приложен  е  протоколът  от  заседанието,  както  и  самото 

решение.

Предлагам във връзка с чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс да 

изпратим писмо до ГД „ГРАО” за броя на населението по постоянен 

адрес  в  това  кметство  с  оглед  предложение  за  насрочване  на 

частични избори за кмет на кметство Дренов, община Ловеч.

Моля  да  гласуваме  писмото,  което  да  изпратим  до  ГД 

„ГРАО”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.
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Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (  Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Уважаеми госпожо Нейкова, заповядайте по точка 4а.

Точка 4а.   Предложение  до  президента  на  републиката  за 

насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Тръстеник, 

община Иваново, област Русе.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  в  моя папка от 

днес  е  проект  на  решение  относно  предложение  до  президент  на 

Република  България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе.

Общинската избирателна комисия ни е уведомила с вх. МИ-

15-126 от 29 март 2017 г., че със свое решение № 135 от 20 март 

2017  г.  на  основание  чл.  42,  ал.  11  т.  13  от  Закона  за  местното 

самоуправление и местната администрация е прекратила предсрочно 

пълномощията на кмета на кметство Тръстеник. Към преписката са 

приложени всички необходими документи.

С писмо вх. МИ-04-03-10 от 4 април 2017 г. Главна дирекция 

„ГРАО”  ни  уведомява,  че  броят  на  лицата  с  постоянен  адрес  в 

кметство Тръстеник към 20 март 2017 г. е 1544 лица, поради което 

отговаря  на  изискванията  на  чл.  16,  ал.  1  от  Закона  за 

административно-териториалното  устройство  на  Република 

България.

Както  казах,  всички необходими документи са  налице към 

преписката  в  Централната  избирателна  комисия,  поради  което  ви 

предлагам  да  вземем  решение  да  предложим  на  президента  на 

републиката  да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Тръстеник, община Иваново, област Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

да гласуваме предложението до президента. Режим на гласуване.
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Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова).

Номерът  на  решението  ви,  уважаема  госпожо  Нейкова,  е 

4694-МИ.

Заповядайте,  госпожо  Сидерова,  по  точката  доклади  по 

писма.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, моля да видите в 

моя папка проектописмо до госпожа Йорданка Фандъкова с искане 

да  ни изпрати копие от заповедта,  с  която е  предоставила своите 

правомощия  по  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените  на  23  и  30  октомври  2011  г.  избори  за  общински 

съветници  и  кметове  и  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република България,  на кметовете на райони в Столична община. 

Това  е  във  връзка  с  решението  като  неподготвено,  за  да  мога  да 

докладвам и на кое основание кметовете на райони се занимават със 

съхраняване на изборни книжа и материали.

Моля да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева). 

Имате ли още, уважаема госпожо Сидерова? Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка вх.  № НС-15-318 от 30 март 2017 г.  Съжалявам,  че  със 

закъснение. Пристигнали са по пощата заверените копия от взетите 

решения на РИК.17, Пловдивска област,  за отваряне на чували на 

секционни  избирателни  комисии  и  извършено  повторно 
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преброяване, така както ги помолихме при предаване за съхранение 

на изборните книжа и материали,  за  прилагане към архивните ни 

документи в помещението.

Постъпила  е  молба  от  Петър  Витанов,  избран  за  народен 

представител в 25.  многомандатен изборен район,  с  искане да му 

бъде  издадено  заверено  копие от  нашето решение с  обявяване  на 

избраните  народни  представители,  необходимо  му  във  връзка  с 

уреждане  на  служебните  правоотношения  с  администрацията  на 

Народното събрание. Ние сме му издали това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласуваме 

последващо одобрение. 

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева). 

Колеги,  преминаваме  към  точка  „Разни”.  Заповядайте, 

господин Пенев.

Точка 5. Разни.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Докладвам докладна записка с вх. № 

ЦИК-09-62 от 4 април 2017 г. и касае сключването на граждански 

договори с експерти от администрацията на Министерския съвет за 

оказано  съдействие  при  възлагането  на  обществени  поръчки  от 

Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с  произвеждане 

изборите  за  народни  представители  на  26  март  2017  г.  Самата 

докладна, както и изготвените проекти на договори са публикувани 

във  вътрешната  мрежа  в  папка  „Договори  с  експерти  от  АМС”. 

Докладвам на днешното заседание само за сведение и запознаване, 

като моля, колеги, нека се запознаем всички с предложените проекти 

на  договори  и  да  отразим  бележките  си  по  тях.  На  следващо 

заседание ще докладвам окончателните варианти за одобрение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Желае  ли  някой 

да се възползва от последните минути на заседанието? Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-12-92 от 4 април 2017 г. от Обществения съвет, с което 

ни информират, че заседанието е насрочено за утре, 5 април, от 16 ч.

Също  така  получихме  писмо  от  Обществения  съвет,  по-

специално от Дончо Пачиков, който е член на Обществения съвет, с 

което  ни  молят  да  получат  информация  за  неправителствените 

организации, регистрирали наблюдатели на последните избори, със 

съответните  координати.  Предлагам  да  предоставим  тази 

информация на Обществения съвет.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,   Катя  

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, понеже днес в 17 ч. изтича 

срокът за регистрация на кандидатските листи в частичните избори 

на  30  април,  а  заседанието  явно  ще  приключи  до  този  час,  ви 

уведомявам, че след това ще бъдат изпратени списъците за проверка 

дали отговарят на изискванията да бъдат избирани. Да го гласуваме 

принципно, за да може администрацията да го направи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване на направеното предложение, уважаеми колеги.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

Уважаема госпожо Цанева, продължете.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-134 

от 28 март 2017 г., а преводът е получен на 31 март, от Централната 

избирателна комисия на Грузия, с което изразяват тяхната искрена 

благодарност за нашето участие в Седмата годишна конференция на 

органите за управление. За сведение.

Докладвам ви вх. № ЦИК-07-26 (първото писмо получихме 

на 24 март, но тъй като тогава бяхме в активен период, а също така 

не  беше  получен  и  преводът),  преводът  се  получи  на  26  март. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите инициали, това е 

покана  за  участие  в  Четиринадесетия  международен  симпозиум, 

който ще се проведе на 24-26 май в Шри Ланка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

приключваме днешното заседание. Насрочвам следващото заседание 

на 6 април от 10,30 ч., за да приключим всичко за седмицата. Нали 

не възразявате? Благодаря.

Благодаря ви за компактните доклади, за изключително добре 

представените проекти! Приятен ден!

 (Закрито в 16,45 ч.)

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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