
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 520

На  3  април  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 заличаване на кандидати от 

кандидатски листи.

Докладват: Йорданка Ганчева, Росица

Матева, Мария Бойкинова

2. Доклади относно искания за възнаграждения на ОИК.

Докладват: Камелия Нейкова, Росица

Матева, Иванка Грозева

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Метин Сюлейман

4. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка

Ганчева, Камелия Нейкова,

Иванка  Грозева,  Росица 

Матева,

Георги Баханов

5. Разни.



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  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 Румяна Стоева-Сидерова.

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов,  Владимир Пенев и  Таня 

Цанева.  Заседанието бе открито в 14,05 ч. и председателствано от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, в 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Уважаеми  колеги, предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 

ред:

1.  Проекти на решения относно заличаване на кандидати от 

кандидатски листи.

Докладчици са:  госпожа Ганчева,  госпожа Матева,  госпожа 

Бойкинова.

2. Доклади относно искания за възнаграждения на ОИК.

Докладчици са: госпожа Нейкова, госпожа Матева.

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладчик е господин Сюлейман.

4. Доклади по писма.

Докладчици са: госпожа Солакова, госпожа Ганчева, госпожа 

Нейкова, госпожа Грозева, госпожа Матева.

5. Разни.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения ви дневен ред? 
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Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в т. 2 относно 

изплащане на възнаграждения на ОИК?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Включих  Ви,  госпожо 

Грозева.

Други колеги?

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, да 

ме включите като точка, може би в „Доклади по писма“ във връзка 

със съвместното ни проектопредложение – Доклад с Агенцията за 

електронно управление.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може би в „Доклади по 

писма“.

Други предложения, уважаеми колеги? – Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев), 

против – няма.

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

ред, бих искала да ви информирам, че по обективни причини днес 

отсъстват господин Томов и господин Пенев. Ще закъснее отново по 

обективни причини госпожа Цанева. Току-що чувам, че и господин 

Баханов ще закъснее малко.

Уважаеми  колеги, предлагам  ви  и  Решение  № 4686-НС,  и 

Решение  №  4687-НС  да  ги  изпратим  до  главния  секретар  на 

Народното събрание. 

Режим на гласуване.
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Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев), 

против – няма.

Точка  1  –  Проекти  на  решения  относно  заличаване  на 

кандидати от кандидатски листи.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  председателката  ми  е 

преразпределила две от докладваните от нея на вчерашно заседание 

заявления от Недко Петков Жечев с  вх.  № НС-10-134 от 1 април 

2017 г. и от Иво Маринов Тодоров с вх. № НС-10-135 от 1 април 

2017 г.

И двете заявления са от лица, които са в обявените от нас 

списъци,  тоест  били са кандидати за народни представители.  Ние 

сме ги обявили в списък А и списък Б, като Недко Жечев е в списък 

А  вторият  след  обявения,  съгласно  наше  решение.  Иво  Маринов 

Тодоров е отново в списък А след първия, който сме обявили с наше 

решение. 

Говорих  и  с  колегата  Матева,  която  има  в  неин  доклад 

подобни  заявления.  В  папка  с  моите  инициали  във  вътрешната 

мрежа са проекти на решения, с които да не ги обявяваме за избрани, 

като ви моля да ги разгледате и да се обединим около един вариант. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  по 

проекта на решение относно Недко Петков Жечев? 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. (Уточнение между членовете на комисията.)

Отменям гласуването.
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Очаквам вашите коментари. (Уточнение между членовете на 

комисията.)

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател,  приемам да 

направя корекции в предложените от мен проекти по аналогия на 

това, което беше обсъдено в оперативен порядък и е предложение на 

колегата Матева, и в правните основания така, както беше обсъдено.

Предлагам да  подложим на гласуване проектите  един след 

друг,  с  оглед  и  получаването  на  номера,  ако  колегата  Матева  не 

възразява,  с оглед на това,  че възприемам изцяло предложения от 

нея проект, но със забележката да не е „ал. 4“, а да е изцяло посочен 

чл. 302.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РОСИЦА МАТЕВА: В моите проекти съм оставила ал. 4 в 

жълто с идеята, че предлагам да е чл. 302 без конкретни алинеи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други? (Уточнение между членовете на комисията.)

Остава ли чл. 302 в доклада?

РОСИЦА МАТЕВА: Ако искате да напишем „Във връзка с 

прилагането на чл. 302“?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  доклада, 

чухте предложенията.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни 

проект относно лицето господин Жечев със съответната корекция – 

правни основания чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 

302 от Изборния кодекс.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 
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Матева и Румен Цачев), против – 3 (Ивайло Ивков, Катя Иванова и  

Румяна Стоева-Сидерова).

Това е Решение № 4688-НС.

Уважаеми  колеги,  следващият  проект  на  госпожа  Ганчева 

беше относно господин Тодоров.

Подлагам на гласуване и този проект на решение със същите 

корекции. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева и Румен Цачев), против – 3 (Ивайло Ивков, Катя Иванова и  

Румяна Стоева-Сидерова).

Това е Решение № 4689-НС.

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  докладвам  ви  заявление  с  вх.  №  НС-10-136  от 

1 април 2017 г. от Борис Михайлов Славейков, който е кандидат за 

народен  представител  в  26-ти  изборен  район  –  Софийски.  Със 

заявлението желае да не обявяван за народен представител и заличен 

от листата на партия „Воля“ в 26-ти изборен район – Софийски.

При  извършената  от  мен  проверка  в  списъците  на 

кандидатите  установих,  че  в  26-ти  район  –  Софийски,  господин 

Борис Славейков фигурира под № 2 в списък А, а в 16-ти район – 

Пловдив-град, фигурира под № 7 в списък Б, но неговото искане е да 

бъде заличен и да не бъде обявяван за избран само в 26-ти изборен 

район.

Предлагам ви проект за  решение,  който е  в  моята  папка с 

проектен № 4665.
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Да вземем решение да не обявяваме за избран в списък А на 

кандидатите на партия „Воля“ в 26-ти изборен район – Софийски, 

Борис Михайлов Славейков с посочено ЕГН.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  този  проект  на 

решение.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева и Румен Цачев), против – 3 (Ивайло Ивков, Катя Иванова и  

Румяна Стоева-Сидерова).

Това е Решение № 4690-НС.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аналогично искане. Заявление, 

постъпило с вх. № НС-10-137 от 1 април 2017 г. от Иван Йорданов 

Банчев, който е кандидат за народен представител на партия „Воля“. 

Подал е заявление да не бъде обявяван за избран в 27-ми изборен 

район – Старозагорски.

При извършената проверка установих, че в 27-ми район той 

фигурира под № 2 в списък А, а в 23-ти район – Софийски, фигурира 

под № 17 в списък Б.

Доколкото  заявлението  е  само  за  Старозагорски  изборен 

район ви предлагам проект на решение № 4666 – проектен номер във 

вътрешната мрежа, с който да вземем решение да не бъде обявяван 

за избран за народен представител от списък А от кандидатите на 

партия  „Воля“  в  27-ми  изборен  район  –  Старозагорски,  Иван 

Йорданов Банчев с посочено ЕГН. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.
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Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев),  против  –  3 (Ивайло 

Ивков, Катя Иванова и Румяна Стоева-Сидерова).

Това е Решение № 4691-НС.

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви заявление от 

Щериана  Валентинова  Проданова,  кандидат  за  народен 

представител,  регистриран  с  кандидатската  листа  на  политическа 

партия „Воля“  в  24-ти  район.  В  това  заявление  същата  заявява 

желанието си да не бъде обявена за избрана за народен представител 

от регистрираната кандидатска листа на политическа партия „Воля“ 

в 24-ти изборен район – София.

След направена справка установих, че тя е регистрирана и в 

18-ти изборен район – Разградски. Там е първа в списък Б и в 24-ти 

район е втора в списък А, след избрания.

Считам,  че  са  налице  основанията  й  и  предвид  нейното 

желание  да  не  бъде  обявена  за  избрана  за  народен  представител 

именно в 24-ти район от списък А, поради което ви предлагам да не 

обявява  за  избран  за  народен  представител  от  списък  А  в  24-ти 

район – София, Щериана Валентинова Проданова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 
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Сюлейман,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев),  против  –  3 (Ивайло 

Ивков, Катя Иванова и Румяна Стоева-Сидерова).

Това е Решение № 4692-НС.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само за сведение да ви кажа, че в 

оригинал е  пристигнало  заявлението  на  Пламен Недев  Петров,  за 

когото  вече  взехме  решение  на  31  март  2017  г.  по  преписка  и 

заявление,  което  ни  беше  изпратено  от  районната  избирателна 

комисия,  която  ни  е  изпратила  и  в  оригинал  неговото  заявление, 

което ще бъде приложено към решението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Точка 2 – Доклади относно искания за възнаграждения на 

ОИК.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-37-

1  от  31  март  2017  г.  е  постъпило  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения  за  проведено  дежурство  за  16 март  2017  г.  Със 

същия  номер  има  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  за 

дежурство за 6 март 2017 г.

Колеги, цялата преписка я разгледахме подробно заедно със 

счетоводството.  Има  несъответствие  между  исканията  и 

представените  документи.  Например  за  6  март  2017  г.  в 

присъствения  списък  фигурират  повече  лица,  отколкото  има 

представени документи.

С оглед на това, за да не се допусне грешка, ви предлагам да 

изпратим  писмо  до  Общинска  избирателна  комисия  –  Ветово, 

предвид несъответствията в изпратените документи, конкретно за 6 

март  2017  г.,  и  уточняване  на  причините  за  провеждане  и 

присъствалите  членове.  Да  комплектоват  повторно  преписката  с 

всички относими документи конкретно за 6 март 2017 г.  и тогава 

наведнъж да одобрим възнагражденията за 6 и 16 март 2017 г. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Подлагам на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – 1 (Ивайло Ивков).

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, докладвам ви искане с вх.  № МИ-27-40 от 30 март 

2017 г. от Общинска избирателна комисия – Роман, за заплащане на 

възнаграждение  за  дежурство  на  председателя  и  секретаря  на 

общинската  избирателна  комисия,  които  на  14 март  2017  г.  са 

участвали  в  отварянето  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват книжа и материали от произведените местни избори във 

връзка с извършена проверка на избирателен списък на секция № 

007, с. Камено поле, с цел изготвяне на справка, изискана от ОД на 

МВР – Враца. 

Бяха изпратили до нас искане за разрешение за отваряне на 

помещението. Ние им върнахме с писмо, че искането от Областна 

дирекция – Враца, е достатъчно основание. 

Присъствали  са  на  отварянето,  направена  е  справката  във 

връзка с гласуването на лицето и се прави искане за изплащане на 

дежурство на председателя и секретаря за този ден.

Искането е основателно. Има средства, има контролен лист, 

така  че  ви  предлагам да  вземем решение  да  бъде  изплатено  това 

дежурство на двамата членове на ОИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.
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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 (Ивайло Ивков). 

Госпожо Матева, по тази точка други доклади? – Не.

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-27-41 

от  31  март  2017  г.  Искане  от  Общинска  избирателна  комисия  – 

Монтана,  за заплащане на едно заседание, което са провели на 31 

март 2017 г. На заседанието са присъствали председател, заместник-

председател,  секретар  и  8  членове.  Поводът  за  заседанието  е 

постъпило  писмо  от  Районна  избирателна  комисия  –  Монтана, 

входирано  в  общинската  избирателна  комисия с  вх.  № 494 от  30 

март 2017 г.,  с което Районна избирателна комисия – Монтана,  ги 

уведомява във връзка с тяхно питане, че лицето Емил Александров 

Тодоров  не  е  назначен  в  секционна  избирателна  комисия  на 

територията на 12-ти изборен район – Монтана, че не е регистрирано 

като застъпник и не е публикувано в списъка на представителите на 

партии, коалиции и инициативни комитети.

Извършена е предварителната проверка. Има контролен лист.

Предлагам  ви  да  гласуваме  изплащането  на  това 

възнаграждение така, както ви го докладвах.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (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  
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Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Точка 3 – Доклади по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН: Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

жалба, по-точно първото е сигнал от Нина Чавдарова с вх. № НС-11-

63 от 3 април 2017 г. Сигналът е получен по електронната поща на 

Централната избирателна комисия и е във връзка бюлетини, които 

не  са  раздадени  от  секционните  администрации  на  секционните 

избирателни  комисии  в  гр. Пловдив.  Сигналът  е  с  адресат 

избирателна  комисия  № 16  –  Пловдив-град,  и  с  копие  до  ЦИК и 

копие до Окръжна прокуратура – Пловдив. Както казах, сигналът е 

от Нина Ангелова Чавдарова – пълномощник на Корнелия Петрова 

Нинова,  в  качеството  на  представител  и  представляващ  коалиция 

„БСП за България“. 

Към  сигнала  са  приложени  пълномощно  в  полза  на  Нина 

Чавдарова,  копие  от  разпечатка  на  протокола  на  РИК  №  16  – 

Пловдив, и разпечатка от протоколите по райони.

Колеги, на този етап докладвам за запознаване и за сведение 

и на следващото заседание вече  ще преценим как да действаме и 

какви действия да предприемем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако позволите, продължавам?

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-22-300 от 3 април 

2017 г. Това е жалба от Владимир Михайлов Дончев срещу Решение 

№ 4594-НС от 23 март 2017 г. на Централната избирателна комисия.

Припомням, че това решение е отхвърлително по смисъла на 

чл.  53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс, с което ние се 
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произнесохме по жалба срещу Решение № 83 от 20 март 2017 г. на 

РИК № 16 – Пловдив. 

Преписката  вече  е  комплектована  и  ще  бъде  изпратена  на 

Върховния административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има ли други доклади по тази точка?

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви докладвам в тази точка, 

защото моят доклад е свързан с жалби и сигнали и с действия на съд 

и прокуратура.

Постъпило е писмо до Централната  избирателна комисия с 

вх. № МИ-15-128  от  3  април  2017  г.  Разпределено  е  на  колегата 

Грозева и на мен. Писмото е в папката на колегата Грозева.

Припомням ви, че ние двете бяхме докладчици по преписки 

от районни прокуратури във връзка с изпълнение на влезли в сила 

присъди, по които по едно и също дело две лица са осъдени да не 

заемат  за  определен  период  от  време  –  две  години,  държавни  и 

общински длъжности, свързани с изборите – изборни длъжности.

В тази връзка ние извършихме проверка и установихме, че 

едното  лице  –  Емил  Алексиев  Тодоров,  е  избран  за  общински 

съветник в Хайредин. Изпратихме писмо, заедно с копие от влязлата 

в сила присъда на Общинска избирателна комисия – Хайредин, да 

предприеме  действия  по  изпълнението,  а  именно  да  прекрати 

пълномощията на общинския съветник.

Общинската  избирателна  комисия  –  Хайредин,  обаче  ни 

изпраща  с  това  писмо,  което  ви  докладвах  с  входящия  номер, 

възражение,  постъпило  до  общинската  избирателна  комисия  от 

лицето Емил Алексиев Тодоров, с което той уведомява общинската 

избирателна комисия, че във връзка с нашето протоколно решение е 

отправил искане до Окръжен съд – Монтана, да бъде преразгледана 

влязлата в сила присъда и да бъде възобновено делото. С оглед на 
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това  той  е  поискал  общинската  избирателна  комисия  да  спре 

произнасянето си по нашето писмо до окончателно влизане в сила на 

съдебен акт. 

Общинската избирателна комисия се е събрала на заседание 

на 29 март 2017 г.  и  след като се  е  запознала с  нашето писмо,  с 

присъдата,  с  искането  на  господин  Емил  Алексиев  Тодоров  и 

възражението,  което  е  подал,  е  решила,  че  до  произнасяне  на 

Апелативен  съд  –  София,  тъй  като  към  искането  е  приложена  и 

призовка  за  насрочване  на  дело  за  12 април  2017  г.,  да  не 

предприема действия по прилагане на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА 

относно правомощията на Емил Алексиев Тодоров, който е избран 

за общински съветник с Решение № 130 от 26 октомври 2015 г.

Не  знам защо ни  го  изпращат  на  нас?  Предполагам да  ни 

информират във връзка с писмото, което изпратихме. 

Аз  считам  обаче,  че  общинската  избирателна  комисия  с 

взимането на това решение нарушава ЗМСМА, тъй като т. 2 от чл. 

30,  ал.  4  предвижда,  че  пълномощията  на  общински  съветник  се 

прекратяват с влизане в сила на присъда, след като бъде избран за 

общински  съветник.  Тоест  общинската  избирателна  комисия,  при 

спазване на изискванията на ЗМСМА и на наши решения № 3054 и 

№ 4081, с което поправихме Решение № 3054, след изменение на 

ЗМСМА,  би  следвало  само  да  констатира  прекратяване  на 

пълномощията  на  общинския  съветник  и  да  обяви  следващия  за 

избран, без да спазва процедурата да дава възможност на лицето да 

подава възражение. 

В този смисъл е следвало да бъдат прекратени пълномощията 

и  да  бъде  обявен  за  избран  следващият  общински  съветник.  В 

противен случай в момента общинският съвет работи в незаконен 

състав.

Въпросът сега е дали да върнем отговор с писмо и да укажем 

да отменят своето решение и да предприемат предвидените в закона 
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и в нашите решения действия, а именно да констатират прекратяване 

на  пълномощията  и  да  обявят  следващия,  или  ние  да  вземем 

отношение като се самосезираме по това решение

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  (Уточнение 

между членовете на комисията.)

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, след обсъждането в оперативен 

порядък  ви  предлагам  да  изпратим  ново  писмо  на  Общинска 

избирателна комисия – Хайредин, с което изрично да им укажем, че 

следва, след като им е изпратена влязла в сила присъда, да спазят 

изискванията  на  ЗМСМА  и  на  нашите  две  решения,  които  ви 

цитирах преди малко, и да прекратят незабавно пълномощията на 

общинския съветник и да обявят следващия в листата за избран, след 

което да ни уведомят за предприетите действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване писмо с посоченото 

съдържание.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за - 19 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, 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 Румяна Стоева-Сидерова), против - 

няма.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви чрез районна 

избирателна комисия постъпила жалба от Петя Николаева Стоевска 

срещу решение на РИК № 147-НС от 31 март 2017 г. на РИК № 23. 

Преписката е във вътрешната мрежа с вх. № НС-15-330 от 3 април 

2017 г.

Първоначално преписката е била на колегата Пенев и само да 

ви напомня, че всъщност производството е започнало във връзка със 
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сигнал,  подаден  от  Петя  Стоевска,  до  Централната  избирателна 

комисия,  която  е  председател  на  секционна  избирателна комисия, 

която твърди, че в изборния ден заместник-председателят на същата 

СИК, в която тя е председател, е придружила да гласува избирател в 

тъмната стаичка.

Ако  си  спомняте,  ние  препратихме  сигнала  за  проверка  и 

взимане на  решение по компетентност  на  РИК № 23.  РИК № 23 

обаче не е постигнала мнозинство от две трети и съответно е приела 

отхвърлително  решение,  поради  което  госпожа  Петя  Николаева 

Стоевска обжалва решението на районната избирателна комисия.

На този етап ви го докладвам за сведение и запознаване, а в 

следващото заседание ще ви изготвя проект за решение с…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те са го констатирали, нали?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, и колегата Пенев ви е докладвал, 

че има протокол на самата секционна избирателна комисия, който не 

е подписан само от заместник-председателя и в който се твърди, че 

въпреки  указанието  на  председателя  на  СИК  тя  е  придружила 

избирателя в тъмната стаичка. 

Ще ви предложа проект и съответно следва да помислим и за 

допустимостта  на  жалбата,  тъй  като  тя  е  от  председател  на 

секционна  избирателна  комисия.  За  следващото  заседание  ще  ви 

изготвя проект. Сега ви го докладвам за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо  Бойкинова,  първоначално  преписката  е 

разпределена  на  господин  Пенев,  но  тъй  като  му  се  наложи  да 

отсъства днес, ако той дойде,  може да си я докладва.  (Уточнение 

между членовете на комисията.)

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  сигнал  с 

вх. № НС-10-140  от  3  април  2017  г.,  който  е  в  моята  папка  във 

вътрешната мрежа. Той е от Александра Бърданакова в качеството 

си на пълномощник на „БСП за България“. 
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Сигналът  е  до  РИК  №  17  –  Пловдивски,  с  копие  до 

Централната избирателна комисия. В него се твърди, че при анализ 

на  проведените  избори  за  народни  представители  са  установили 

следния факт, а именно: че с решение на РИК – Пловдив област, е 

утвърдил тираж на бюлетините 332 хил. бюлетини за отпечатване. 

Доставени са 332 хил. броя бюлетини на областта, които следва да са 

разпределени по райони.

От протокола на РИК № 17 – Пловдив, т. „а“ са установили, 

че  получените  по  реда  на  чл.  215,  ал.  1  са  отразени  315 450  бр. 

бюлетини, които са раздадени по секционните избирателни комисии. 

Прилагат  ни  и  справка  като  уточняват,  че  общините  Лъки, 

Калояново,  Кричим,  Садово,  Съединение,  Перущица  са  раздадени 

всички  получени  бюлетини;  община  Куклен  е  раздала  бюлетини 

колкото е броят на избирателите в секцията, а в община Раковски е 

раздавано  според  своя  преценка  от  50  до  75%  от  полагащите  се 

бюлетини на всяка секция.

Съответно според направеното изчисление от подалия сигнал 

е  видно,  че  16 550  бр.  бюлетини  не  са  раздадени  от  общинските 

администрации  на  секционните  избирателни  комисии.  От  тях 

задържаните само за община Раковски са 10 400 броя.

Въпреки, че сигналът е подаден с копие до нас, той е до РИК 

№ 17 – Пловдивска, аз ви предлагам с едно писмо да напишем на 

колегите,  че  след като  вземат  становище и  направят  проверка  по 

сигнала,  следва  да  изпратят  информацията  и  на  Централната 

избирателна комисия, за да вземем становище. (Уточнение между 

членовете на комисията.) 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  
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Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-

Сидерова), против - няма.

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, ще ви докладвам два акта за 

сведение, които са връчени – 12 и 14 против Огнян Димитров Димов 

и Ива Стоянова Стоянова, в качеството им на управители на „Елит 

медия“ ЕООД.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, изчерпахме тази 

точка от дневния ред.

Точка 4 – Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме едно 

писмо от Националния статистически институт с вх. № ЦИК-00-362 

от  3  април  2017  г.  Уведомяват  ни,  че  Централната  избирателна 

комисия  е  включена  в  регулярно  тримесечно  изследване  „Наети 

лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи 

за труд за 2017 г.“. От 1 април 2017 г. в срок до 19 април 2017 г. 

може да се попълва онлайн информацията.

Предлагам ви да възложим на Николай Желязков и на Силвия 

Грозданова  да  извършат  проверка  относно  информацията,  която 

следва да бъде предоставена за статистически цели на Националния 

статистически  институт,  да  ни  бъде  предоставено  за  взимане  на 

решение и за възлагане на лице с универсален електронен подпис, 

което  да  попълни  данните  и  да  ги  изпрати  в  Националния 

статистически институт. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Стоева-

Сидерова), против - няма.

Уважаеми колеги, простете, че прекъсвам докладчика, но тъй 

като  видях  вълнение  в  залата,  бих  искала  да  ви  информирам,  че 

списък А и списък Б са актуализирани в регистри, като списък А и 

списък Б са както на електронен, така и на хартиен носител с всички 

решения до момента, без тези, които взехме днес – в различен цвят, 

онези,  които  сме  обявили,  онези,  които  сме  заличили  или  сме 

решили да не бъдат  обявени за  избрани със  съответния  номер на 

решението  и  съответната  причина  да  бъде  или  да  не  бъде  на 

определено място лицето.

Колеги,  служителите  в  звено  „Регистри“  ще  актуализират 

тези списъци.

Моля продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

министъра  на  финансите  вх. № НС-04-31  от  3  април  2017  г., 

разпределено  на  мен  и  на  господин  Христов.  Подготвили  сме 

отговор.

В  общи  линии  въпросът  е  относно  разликата  в  броя  на 

действителните гласове по т. 5 и т. 6 на Решение № 4670 от 30 март 

2017  г.  С  оглед  на  получената  разлика  в  броя  на  действителните 

гласове  уточняваме  и  конкретизираме  на  какво  се  дължи  тази 

разлика  и  кое  число  следва  да  бъде  взето  и  за  целите  на 

разпределението  на  държавната  субсидия  на  правоимащи 

политически партии и коалиции. 

Мисля,  че  в  нашето  писмо  се  съдържа  отговор  за 

разминаването на числата по отношение на действителните гласове.
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Ще помоля и господин Христов да вземе отношение.

В единия случай това е сумарно числото от протоколите на 

секционните избирателни комисии, но уточняваме, че в Централната 

избирателна  комисия  ние  извършваме  повторно  въвеждане  на 

данните от протоколите на СИК от страната, както и въвеждане и 

повторно въвеждане на данните от сканираните протоколи на СИК 

извън страната. В случаите, в които се установи несъответствие или 

очевидна  фактическа  грешка  Централната  избирателна  комисия 

извършва  анализ  и  приема  решение,  с  което  прие  числото,  което 

влиза и става част от базата данни. Въз основа на актуализираната 

база данни Централната избирателна комисия обявява  резултатите 

от изборите. 

С  Решение  №  4666-НС  от  29  март  2017  г.  Централната 

избирателна  комисия  извърши анализ  на  такива  несъответствия  и 

прие това решение за актуализиране на базата данни.

Моля  и  колегата  Христов  да  вземе  отношение.  Аз  съм 

отразила становището и на двамата.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Само  да  допълня,  тъй  като 

предварително  се  запознахме  със  случая.  Става  въпрос  за  неща, 

които коментирахме преди няколко дни, а именно че общият брой се 

задава на две места – веднъж в т. 7 от протокола като обща сума на 

действителните гласове и втори път в т. 8, където е разпределението 

по партии, в това число и „Не подкрепям никого“. Но по време на 

повторното  въвеждане  установихме  –  през  мен  няколко  случая, 

вероятно и през колегите също, в които сумата от действителните 

гласове по партии не е равна на сумата в т. 7.1, съответно в т. 7 като 

се  прибави.  Но  тъй  като  това  са  данни,  които  могат  да  бъдат 

коригирани само, ако се броят бюлетини, и тъй като разликата беше 

от  два  до  седем  действителни  гласа,  просто  ги  приемаме  като 

даденост и само ги отчитаме. Затова е и тази разлика от 12 хил. и 

колко  протокола  в  71,  като  в  повечето  случаи  ставаше  дума  за 
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действителни  гласове,  които  са  за  „Не  подкрепям  никого“,  а  не 

толкова за партиите.

Писмото от Министерството на финансите касае именно броя 

на действителните гласове по партии и коалиции във връзка с даване 

на субсидиите, които се полагат. 

Затова  с  госпожа  Солакова  предлагаме  да  се  вземе  това 

число,  което  е  от  разпределението  на  партиите  по  т.  8,  в  случая 

мисля, че е по-голямото число.

Това е, което можем да обясним накратко за разликата между 

цифрите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложеното 

ни писмо.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев), против - 

няма.

Благодаря Ви, госпожо Солакова.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  в  залата  –  това  е 

госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЧМИ-15-23-6 от 31 

март 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпил списък 

на регистрираните кандидати в изборите за кмет на кметство Гецово, 

насрочени за 30 април 2017 г. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  ще  бъде  предадено  на 

Администрацията за обобщаване.

Докладвам  ви  вх. № НС-06-80  от  31  март  2017  г.,  с  което 

секретарят на община Свиленград отправя въпрос към Централната 

избирателна комисия дали ще изпратим на общинските избирателни 
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комисии нашето решение, с което сме обявили имената на избраните 

народни представители за предприемане на действията по Решение 

№ 3054-МИ от 1 февруари 2016 г. и ЗМСМА.

Предлагам да се обадя на госпожа Надя Пеева и в телефонен 

разговор  да  уточня,  че  всъщност  решението  на  Централната 

избирателна  комисия  е  публикувано  на  интернет  страницата.  Но 

най-вероятно питат  за  случаите,  когато  ще се  наложи предсрочно 

прекратяване  пълномощия  на  общински  съветник  или  на  кмет. 

Всъщност  самото  лице  трябва  да  си  представи  съответните 

документи пред общинската избирателна комисия.

Ако не възразявате, че не е необходимо да изпращаме нашето 

решение  на  всички  общински  избирателни  комисии.  (Уточнение 

между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така направеното предложение.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев), против - 

няма.

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-

21/5/ от 3 април 2017 г. Това е имейл, получен по електронната поща 

във  връзка  с  проект  с  Агенцията  за  електронно  управление. 

Уведомяват ни, че потвърждават участието в срещата в сградата на 

Централната избирателна комисия утре от 14,00 ч., като сочат и кои 

лица ще присъстват от тяхна страна.

Колеги, за яснота, съгласувано с председателя на комисията, 

проведохме разговори във връзка с наше писмо, с което уведомихме 

Агенцията  за  електронно управление,  че  ще имаме възможност,  с 
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оглед активния период по организацията на произведените избори, 

да  вземем  отношение  по  предложения  Проект  на  споразумение, 

както и да обсъдим всички въпроси след 2 април 2017 г.

Срещата е утре за 14,00 ч., по наша молба, в нашата сграда, с 

оглед  възможността  всички  колеги,  които  имат  интерес,  да 

присъстват на тази среща.

Това е Проектът за електронното гласуване.

Колеги, докладвам ви го за сведение.

Може  би  да  възложим  на  Администрацията  да  изпратят 

Проекта на колегите по пощите за улеснение.

Докладвам ви вх. № ЦИК-07-38-10 от 3 април 2017 г., като е 

разпределено  на  мен  и  на  работната  група.  Това  е  доклад  от 

заседание на Работна група „Общи въпроси“, проведено на 31 март 

2017 г. 

Колеги, предлагам да се запознаете с него, както работната 

група така и вие. Има време за реакция от страна на Централната 

избирателна комисия, тъй като заседанието на работната група ще 

бъде на 21 април 2017 г.

Припомням,  че  това  е  във  връзка  с  Работна  група  „Общи 

въпроси“ – Реформата на акта за избиране членове на Европейския 

парламент. Дадено е и на работната група.

Докладвам ви го за сведение.

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали са  разположени всички 

относими документи във връзка с ХΙV Европейска конференция на 

органите за управление на произвеждане на изборите. 

Знаете, Европейската комисия за демокрация чрез право или 

Венецианската комисия, още на 5 януари 2017 г. ви докладвах, ни 

покани на ХΙV Европейска конференция на органите за управление 

на  провеждане  на  изборите.  След  това  колегата  Алексиева  ви 

докладва  още  една  покана  и  аз  на  24 март  2017  г.  ви  докладвах 
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покана отново за същата конференция, която ще се проведе на 15 и 

16 май 2017 г., като от 31 март 2017 г. е дошъл и превода.

Колеги,  в  папката,  трябва  да  е  озаглавена  „Венецианска 

комисия“  са  разположени  както  програмата,  така  и  справка  от 

счетоводството за …

РЕПЛИКА: Концепцията?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Концепцията, това е каква е идеята 

за провеждане на тази конференция.

Припомням на колегите, че Венецианската комисия ежегодно 

организира  тази конференция като винаги има определена тема и 

съответно  на  самата  конференция  в  пленарните  дни  има  няколко 

работни сесии, като винаги има Обща част, след това участниците се 

разпределят по работни сесии. Видно от програмата и концепцията, 

те  ще  бъдат  три  работни  сесии  първия  ден  и  три  работни  сесии 

втория ден. 

Колеги,  възложена  е  справка  от  счетоводството.  Видно  от 

справка  за  извършени  разходи  се  вижда,  че  по  плана  ние  имаме 

средства в остатък 66 654 лв., по план са 70 000 лв.

Също така възложихме на Администрацията да се свърже с 

фирмата,  която  ни  обслужва  по  договор,  за  да  провери  –  от 

Венецианската комисия има препоръчани хотели. Всичко се вмества 

в Наредбата за командировките. 

По  възлагане  от  госпожа  председателката  има  извършена 

справка, която е с подпис на финансовия контрольор, но тя е към 

дата 15 март 2017 г. и справката е извършена на база проучване на 

главния счетоводител в случайно избрани фирми по отношение на 

билетите и хотелите, затова не е качена. 

Видно от справката,  която ми предостави госпожа Жекова, 

разхода  за  самолетни  билети  е  в  порядъка  на  790-880 лв.,  в 

зависимост от къде ще се избере полета. До настоящия момент за 
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тази  конференция  са  се  заявили  госпожа  Алексиева,  аз  също  се 

заявявам като докладчик, госпожа Матева и госпожа Мусорлиева.

Колеги,  считам,  че  има  средства  и  още  повече,  с  оглед 

висотата  и  на  форума,  за  да  може да  се  участва  пълноценно във 

всички работни сесии, е добре да има повече колеги.

Предлагам да бъдат гласувани тези лица и ако друг колега се 

заяви за участие в тази конференция.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, чухте 

предложението.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: И аз се заявявам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И господин Ивков.

Подлагам  на  гласуване  така  направените  предложения. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

Уважаеми колеги, отменям гласуването. (Уточнение между 

членовете на комисията.)

Не мога  да  подложа на гласуване нещо,  което се  предлага 

извън микрофоните. (Уточнение извън микрофоните.)

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  тъй  като  извън 

микрофоните чувам,  че  се заявява  и колегата  Ивков,  аз  казах и с 

доклада  си.  Не  възразявам,  практиката  за  заявките  е  била  такава, 

каквато е била за всеки един форум.

Докладвано е още на 5 януари 2017 г., по мой доклад, след 

това  –  от  госпожа  председателката,  на  24  март  2017  г.  също  е 

докладвано. Просто отложихме въпроса за след произвеждането на 

изборите. 

Ще Ви моля да подложите на гласуване предложението ми 

такова,  каквото  е  направено.  Ако  колегата  Ивков  желае  да  го 

включите, ако и друг колега …

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Щом ще говорим на микрофон, аз считам, 

че  първо  трябва  да  решим  броя  на  участниците  за  всяко  място, 

където ни канят, в зависимост от степента на важност на събитието, 

от  това  дали  се  поемат  средства,  с  какво  разполага  Централната 

избирателна комисия, какъв ще е приноса и ред други критерии, а не 

кой, където се заявил.

Аз не знам в Централната избирателна комисия да има начин 

за заявяване на участници, освен обсъждането в заседание.

Предлагам, тъй като това ми се струва от сериозна важност и 

голям форум, с Централната избирателна комисия доколкото знам за 

пръв път на това ниво съвместно е Руската федерация, да отложим 

въпроса до утре и да видим кои колеги ще се заявят, да помислим за 

въпроса колко човека трябва да отидат, какво ще правят там и тогава 

да гласуваме този въпрос.

Това,  че  януари  е  дадено  за  сведение,  това,  че  в  изборен 

период,  когато  имахме  съвсем  други  неща,  е  докладвано  –  аз  го 

помня, нищо не значи. Ако имаме време да отговорим и не е твърде 

късно, моля да се отложи за утре, за да имат възможност и колегите, 

които не са си дали така наречените „заявки“ да се заявят, пък и да 

може Централната избирателна комисия да прецени колко човека да 

изпрати на това събитие.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. Ще подложа на гласуване Вашата процедура.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Като човек, който владее руски език 

и  добре  познава  изборното  законодателство  и  особено  изборната 

практика, защото тук всички познаваме законодателството, аз също 

поставям кандидатурата си на обсъждане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, работните езици са всички 

възможни.  Аз  лично  не  считам,  че  следва  да  отлагаме  с  оглед 

възможността  да  се  постигнат  най-оптимални  цени  както  на 

хотелите,  така  както  сочи  организатора,  така  и  на  самолетните 

билети.  Още повече не сме канени за първи път на такъв форум. 

Знаете  Венецианската  комисия  ежегодно  организира  съвместно,  в 

зависимост  от  страната  и  със  съответния  орган  за  управление  на 

изборите.

Виждам, че колеги се заявяват  и аз лично считам,  че няма 

причина да отлагаме с оглед на това, че всеки може да си предложи 

участието тук. Предвид, както казах и в доклада си, че е възложена 

справка на главния счетоводител и по план 70 хил. лв. са предвидени 

за командировъчни. Ние имаме остатък 66 654 лв.

Колеги,  знаете,  че  отказахме  участие  в  много  форуми 

предвид  натовареността  си  с  произвеждането  на  изборите  за 

президент  и вицепрезидент и  изборите за  народни представители. 

Още повече на днешната среща, която се проведе – заключителната, 

и  на  която  присъствахме  малко хора от  Централната  избирателна 

комисия,  беше  споменато  от  ръководителя  на  Мисията,  че  се 

подготвя съвместен доклад с Венецианската комисия, което за мен 

лично  е  още  един  мотив,  че  следва  Централната  избирателна 

комисия да има сериозно представяне на този висок форум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Считам,  че  сериозното  представяне  не 

касае броя на делегацията, а други неща. Централната избирателна 

комисия  може  да  се  представи  сериозно  и  с  двама,  може  да  се 

представи несериозно и с 12 човека. Всичко е въпрос на подготовка, 

на анализ и на концепция как ще се представя на едно място. Така че 

не считам, че трябва ние да надминаваме някакъв брой и да бъдем 

най-многобройно представената делегация по тези конференции.
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Предлагам да заминат трима човека. Затова предложих да се 

отложи за обсъждане, за да се разберат колегите и ако не постигнат 

съгласие, да се гласува.

Лично аз оттеглям моята кандидатура. Не желая да ходим 6 

човека,  защото  считам,  че  не  е  добре.  (Уточнение  извън 

микрофоните.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

първото предложение е да отложим до утре за обмисляне.

Подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  19 членове на  ЦИК:  за  -  6 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и  

Метин  Сюлейман),  против  -  13 (Мария  Мусорлиева,  Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова).

Колеги, продължаваме да обсъждаме този въпрос. 

Господин Ивков направи предложение да лимитираме броя 

на участниците от страна на Централната избирателна комисия до 

трима.

Подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за - 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман  и  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  -  9 (Мария 

Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Росица  

Матева и Румен Цачев).

Уважаеми  колеги, и  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство.
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Към този момент бяха посочени имената: госпожа Ганчева, 

госпожа Мусорлиева, госпожа Матева, моето име, госпожа Сидерова 

и господин Ивков… 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Абсолютно сигурно, защото противоречи 

на това, което казах преди малко.

Аз оттеглям кандидатурата си, но просто исках да разбера как 

се  правят  заявките  и  как  така  изведнъж  бързаме  да  гласуваме 

толкова важни неща.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други предложения, колеги? – Не виждам.

Подлагам на гласуване участието на тези пет лица.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев  

и Румяна Стоева-Сидерова),  против - 6 (Севинч Солакова, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков  и  Метин  

Сюлейман).

Колеги, прие се това решение.

Имате ли още доклади? – Продължете.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с предходния ми 

доклад  за  Споразумението  ще  възложа  на  Администрацията  да 

изпрати  Споразумението  и  ако  някой  колега  иска  да  се  запознае 

предварително  с  целия  Проект,  той  е  на  разположение  в 

Деловодството,  тъй  като  е  много  обемен  и  няма  да  може  да  се 

изпрати по имейлите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги, докладвам  ви 

преписка с вх. № НС-06-84 от 3 април 2017 г. от община Ново село. 

Към писмото,  което  ни е  изпратил кметът  на  общината  господин 
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Стойнелов,  е  приложена  заповед  относно  отварянето  на 

запечатаното помещение, което ние сме разрешили с наше решение, 

както и протокола за извършеното отваряне.

Докладвам го за сведение.

Пристигнал е както по електронната поща, така и в оригинал. 

Номерът, който ви докладвах, е в оригинал. 

Докладвам ви го за сведение.

С изх. № НС-22-292 също от 3 април 2017 г. по електронен 

път е пристигнало следното запитване от Тихомир Колев.

„Здравейте,  бях  член  в  изборния  ден.  Кога  ще  започне 

изплащането на хонорарите в изборния ден?“

Нито е посочил къде е бил.

За  да  го  насоча,  ако  прецените,  ще  ви  го  докладвам. 

(Реплика.)

Не, има само имейл, от който е изпратено.

РОСИЦА МАТЕВА: По имейла да каже къде е бил.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Както кажете.

Според мен, това не е питане, така че аз ви го предлагам за 

сведение. (Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Последен  докладчик  е 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, с вх. № НС-08-95 от 

30  март  2017  г.  от  Софийски  градски  съд  по  наказателно  дело 

С12/2017  г.,  ХΙХ състав  е  постъпило  запитване  след  отчитане  на 

резултатите от проведените предсрочни парламентарни избори на 26 

март 2017 г. да ги уведомим дали лицето Димитър Иванов Аврамов, 

с посочено ЕГН, е избран за народен представител в Четиридесет и 

четвъртото  Народно  събрание  от  листата  на  политическа  партия 

„Движение за права и свободи“.

Знаете, че с предходно искане от същия състав бе потърсена 

информация  от  Централната  избирателна  комисия  дали  е 
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регистрирано като кандидат за народен представител. Отговорът е 

качен във вътрешната мрежа.

Отговаряме,  че  с  Решение  № 4686-НС  от  30  март  2017  г. 

господин Димитър Иванов Аврамов е обявен за избран за народен 

представител от РИК № 12 – Монтана, от листата на политическа 

партия „Движение за права и свободи“ (ДПС).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за - 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, 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 Румяна Стоева-Сидерова), против - няма.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, от Софийски градски 

съд по нох дело № 2283/2014 г. от ΙΙ състав, Наказателно отделение, 

е постъпило запитване до председателя на Централната избирателна 

комисия да извършим справка относно обстоятелството едно лице 

Борислав  Страхинов,  с  посочено  ЕГН,  дали  е  свидетел  по  горе 

цитираното дело на парламентарните избори, дали е гласувал, в коя 

секция,  „като  следва  да  посочите  и  евентуалната  негова 

регистрация“.

Уведомяват  ни,  че  желаят,  ако  може  информацията  да 

постъпи своевременно, тъй като делото е за 10 април 2017 г., 13,30 ч.

Уважаеми колеги, подготвил съм писмо, с което да изпратим 

по компетентност до господин Иван Гетов – главен директор на ГД 

“ГРАО”  в  МРРБ,  с  копие  до  съдия  Димитрина  Ангелова,  която 

желае тази информация. Отделно се свързах по телефона с господин 

Гетов като го помолих за своевременно изготвяне на справката и да 

ни уведоми – нас и наказателния състав по горепосоченото дело.

31



Моля  да  гласуваме  и  това  писмо,  което  изпращам  по 

компетентност до Иван Гетов – главен директор на ГД “ГРАО” в 

МРРБ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, не виждам коментари.

Подлагам на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за - 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, 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 Румяна Стоева-Сидерова), против - няма.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги, последното  е  за 

сведение и запознаване, тъй като утре или други ден ще ви подготвя 

становище, което евентуално Централната избирателна комисия да 

изрази  по  повод  най-вече  станалия  исторически  сигнал  по 

отношение  на  лицето  кмета  на  кметство  Галиче  Ценко  Кръстев 

Чоков.

С вх. № МИ-06-210 от 3 април 2017 г. имаме отговор от кмета 

на  община  Бяла  Слатина,  тъй  като  го  запитахме  дали  е  ползвал 

обезщетение за неизползван платен отпуск за 2008 и 2009 г. 

Уведомяват ни, че господин Чоков не е получил обезщетение 

за този период. 

Също  така  ни  уведомяват,  че  той  е  преизбран  за  кмет  на 

кметството в следващ мандат и съгласно чл. 107 от Кодекса на труда 

има  сключено  ново  споразумение.  Правоотношението  не  е 

прекратено и няма основание за изплащане на обезщетение. 

Уважаеми  колеги, ще  ви  моля  да  се  запознаете  с  цялата 

преписка, за да може да се изрази становище на някои от следващите 

заседания на Централната избирателна комисия.
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Към момента го докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  благодаря, 

господин Баханов.

Уважаеми колеги, позволете ми и на мен няколко доклада.

На  първо  място,  ви  информирам,  че  съм  призована  в 

качеството си на актосъставител по дело в Софийски районен съд, 

което ще се състои на 5 май 2017 г. Делото е по съставен от мен акт 

за  установяване  на  административно  нарушение  от  31  октомври 

2015 г. (Госпожа Алексиева продължава изложението на изключени 

микрофони.)

Уважаеми колеги, бих искала да ви подсетя и да ви помоля – 

знаете срока, който имаме по хронограма за издаване на Бюлетин с 

резултатите  от  изборите.  Колеги,  много  моля  ръководителите  на 

отделните работни групи да подготвят  своите части за  увода към 

Бюлетина своевременно, за да можем да си спазим срока.

На следващо място, колеги, обръщам внимание, че след като 

се  конституира  Народното  събрание  може  би  било  добре  да 

направим анализ на произведените избори, който да депозираме в 

Народното събрание с евентуални предложения за усъвършенстване 

на законодателството.

Колеги,  припомням,  че  ние  изготвихме  за  местни  избори 

2015 г.,  но  не  беше  разглеждан  и  не  беше  внесен  в  Народното 

събрание, както и за Националния референдум 2015 г., също така все 

още  не  сме  готови  с  анализа  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  и  Националния  референдум  2016  г.  Сега  предстои 

анализ за 2017 г. за изборите за народни представители.

Колеги, моля да помислите като структура, като евентуално 

обединение на раздели по какъв начин ще правим ние този анализ и 

очаквам, естествено, колеги, вашите предложения.

Колеги, имам още едно предложение. За следващата седмица, 

ако  си  спомняте,  това  е  и  за  размисъл.  Ако  си  спомняте,  когато 
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проведохме една разширена координационна среща с представители 

на  неправителствения  сектор,  с  представители  на  изпълнителната 

власт,  също  така  и  с  представители  на  Върховната  касационна 

прокуратура,  тогава си обещахме след изборите да проведем една 

такава заключителна среща.

На  мен  ми  се  струва  важно  да  я  направим  и  с  оглед 

предстоящия анализ, защото бихме могли да чуем гледните точки 

както  от  страна  на  изпълнителната  власт,  така  и  от  страна  на 

неправителствените  организации  и,  разбира  се,  след  това 

Централната  избирателна комисия да прецени какво ще включи в 

своя анализ. 

Колеги,  затова  ви  предлагам  в  рамките  на  следващата 

седмица,  началото  на  следващата  седмица,  ако  ще  предвиждаме 

такава  среща,  да  я  направим  тогава…  (Госпожа  Алексиева 

продължава изложението на изключени микрофони.)

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване по принцип като е 

въпрос  на  координация  подходящите  и  за  нас,  и  за  останалите 

участници дата и час.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  

Румяна Стоева-Сидерова), против - няма.

Уважаеми колеги, както знаете, до края на седмицата съм в 

отпуск,  поради  което  упълномощавам  госпожа  Мусорлиева  със 

съответния обем права, така че да председателства заседанията на 

комисията  и  да  подписва  кореспонденцията  на  Централната 

избирателна комисия.
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Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание утре в 14,30 ч.

(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Мая Станкова
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