ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 523
На 11 април 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно писмо до президента
Докладва: Румяна Сидерова
2. Проект на решение относно възстановяване на безлихвени
депозити.
Докладват: Мария Бойкинова,
Румен Цачев
2а. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.
Докладват: Росица Матева,
Ерхан Чаушев
2б. Проект на решение относно предложение до Президента
на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
община Антоново, област Търговище.
Докладва: Севинч Солакова
3. Доклад относно писмо на 24-та РИК.
Докладва: Румяна Сидерова
3а. Доклад относно провеждане на местен референдум в
община Провадия.
Докладва: Катя Иванова
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4. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладва: Александър Андреев
5. Доклад по медийни пакети
Докладва: Таня Цанева,
Катя Иванова
6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Румяна Сидерова,
Ерхан Чаушев,
Румен Цачев
7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Румяна Сидерова,
Александър Андреев,
Росица Матева,
Мария Бойкинова
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова,
Катя Иванова,
Ивайло Ивков,
Ерхан Чаушев,
Румен Цачев.
9. Доклад по разяснителна кампания.
Докладват: Александър Андреев,
Росица Матева
10. Доклади по писма
Докладват: Севинч Солакова,
Румяна Сидерова,
Таня Цанева,
Ивилина Алексиева
Росица Матева,
Ерхан Чаушев
11. Разни
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАЩИ: Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин Сюлейман.
Заседанието бе открито в 13,10 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги! В
залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия.
Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 11 април 2017 г.
Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:
1. Доклад относно писмо до президента.
Докладчик е госпожа Сидерова.
2. Проект на решение относно възстановяване на безлихвени
депозити.
Докладчик е госпожа Бойкинова.
3. Доклад относно писмо от 24-та РИК.
Докладчик е госпожа Сидерова.
4. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладчик е господин Андреев.
5. Доклади по медийни пакети.
Докладчици са госпожа Цанева и госпожа Иванова.
6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчици са госпожа Сидерова и господин Цачев.
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7. Доклади относно искани за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладчици са госпожа Сидерова, господин Андреев.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладчици са госпожа Бойкинова и
госпожа
Иванова.
9. Доклад по разяснителна кампания.
Докладчици са господин Андреев, госпожа Матева.
10. Доклади по писма.
Докладчици са госпожа Солакова, госпожа Сидерова,
госпожа Цанева и аз.
11. Разни.
Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменение и
допълнение към така предложения дневен ред?
Първа беше госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, ще Ви моля да
включим нова точка в дневния ред, свързана с местен референдум в
Провадия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз предлагам
това да бъде нова точка – т. 3а. Записах Ви, госпожо Иванова.
Втора беше госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ще миля да
включите нова точка в дневния ред – Промяна в състави на ОИК.
Също да ме включите в точката за възнаграждения и в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
госпожо Матева с нова точка – т. 2а – Промяна в състави на ОИК.
Както включвам госпожа Матева в точката за възнаграждения и в
доклади по писма.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в точката по дела,
жалби и сигнали. Искам да докладвам една жалба само за сведение
днес, но трябва да я докладвам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви в
точката за дела, жалби и сигнали, господин Ивков.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точката за
възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
госпожо Бойкинова.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, моля да бъда
включена в т. Проект на решение за предложение до президента за
насрочване на частичен избор за кмет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви
госпожо Солакова. Проектът на решение за предложение до
президента за насрочване на избори ще бъде като това т. 2б.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точката за отваряне на запечатано помещение, в доклади
по писма, в доклади по дела, жалби и сигнали и може би в писма.
Също така моля да ме включите в точката за промени в състави на
ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
господин Чаушев.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Госпожо председател, моля да ме включите
в т. 2 и в т. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Цачев.
Има ли други предложения, други колеги, които искат да се
допълнят в дневния ред? Не виждам.
Колеги, днес ще гласуваме с вдигане на ръка. Ще помоля
господин Томов да отчита резултата от гласуването.
Уважаеми колеги, моля гласувайте така предложения и
допълнен дневен ред.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, използвам случая, за да кажа, че всички, които
отсъстват от днешното заседание, отсъстват по обективни причини.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред
ми позволете да направя две съобщения.
Първо, с вх. № ЧМИ–01-10 от 07.04.2017 г. и № ЧМИ-01-11
от 07.04.2017 г. в Централната избирателна комисия
администрацията на президента е изпратила препис от Указ № 104
от 05.04.2017 г. и Указ № 106 от 07.04.2017 г., с които президентът
насрочва частичен избор за кмет на кметство Бошуля, община
Септември, област Пазарджик на 02.07.2017 г,. съответно за кмет на
кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе на същата дата.
Колеги, в „Държавен вестник“, бр. 30 от 11.04.2017 г. са
обнародвани двата указа, които току-що ви докладвах за сведение.
Благодаря.
Колеги, моля ви за последващо одобрение на съобщението,
което вчера беше публикувано на нашата интернет-страница,
свързано с това, че днес в 11,00 ч. в пресклуба на Народното
събрание на пл. „Княз Александър I“, от източния вход, откъм
паркинга, отстрани на Националната художествена галерия се
проведе съвместната пресконференция на Централната избирателна
комисия и Съвета за електронни медии за представяне на
мониторинговия доклад за резултатите от наблюдението върху
радио и телевизионните програми на доставчици на медийни услуги
по време на предизборната кампания.
Колеги, моля за последващо одобрение на това съобщение.
Моля, гласувайте.

7
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка първа от дневния ред:
1.
Доклад относно писмо до президента.
Докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви за последващо
одобрение извършени действия по време, когато заместникпредседателят Мария Мусорлиева заместваше председателя на
комисията, а именно с писмо с вх. № ЦИК-01-1 от 07.04.2017 г. сме
получили от главния секретар на президента на Републиката молба
за съдействие да им бъдат предоставени на електронен носител
резултатите от проведените парламентарни избори през 2017, 2014,
2013 и 2009 г., като резултатите бъдат представени общо гласували и
гласували извън страната и по държави.
С писмо сме поискали информация от "Информационно
обслужване" АД с наше писмо № ЦИК-00-368 от 07.04.2017 г. и с
писмо с вх. № ЦИК-00-371 от 07.04.2017 г. сме получили отговор от
"Информационно обслужване" АД, след което с наше писмо с изх.
№ ЦИК-01-2 от 07.04.2917 г. информацията е предоставена в
канцеларията на президента и там имаме съответния входящ номер
от тази канцелария. Резултатите ги има в нашата канцелария на диск
и всеки от нас може да се запознае и от нашия архив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, предполагам, че вече сте се запознали.
Молбата е за последващо одобрение.
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Подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение относно възстановяване на
безлихвени депозити.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали и е с № 4678.
Основанията за вземане на това решение е чл. 130 от
Изборния кодекс, който казва, че депозитите на партиите и
коалициите, които са получили не по-малко от 1 на сто от
действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на
инициативните комитети, чийто кандидати са получили не по-малко
от ¼ от районната избирателна квота при избори за народни
представители, подлежат на възстановяване, а депозитите на
партиите, коалициите и инициативните комитети, които не се
възстановяват, постъпват в Центъра на Фонд за лечение на деца към
министъра на здравеопазването съгласно чл. 131, ал. 1 от Изборния
кодекс.
В т. 1 ви предлагам да възстановим безлихвения депозит на
партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 1 на сто
от действителните гласове на национално ниво, като съответно съм
се ръководела от наше Решение № 4670-НС от 30.03.2017 г. относно
обявяване на резултатите от гласуването и разпределение на
мандатите.
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В т. 1 попадат: Нова Република, Съюз за Пловдив, Българска
демократична общност, Воля, Коалиция АБВ, Движение за права и
свободи, БСП за България, ПП ГЕРБ, Обединение ДОСТ, ПП
Възраждане,

КП

ДВИЖЕНИЕ

ДА

БЪЛГАРИЯ,

Коалиция

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –
ГЛАС НАРОДЕН.
Това са партиите и коалициите, на които възстановяваме
депозитите.
В т. 2 са сумите, внесени от партиите и коалициите, които са
получили по-малко от 1 на сто от действителните гласове и които
суми Централната избирателна комисия ще преведе към Център
Фонд за лечение на деца. Това са: ПП ДРОМ, ПП Движение за
радикална промяна – Българската пролет, ПП Движение напред
България, Коалиция на недоволните, ПП Български демократичен
център, Партия на Зелените, Кой – Българската левица и Зелена
партия, ПП Национална републиканска партия и Българско
национално обединение.
Тези данни също съм ги взела от Решение № 4670 относно
обявяване на резултатите от гласуването.
В т. 3 съм включила сумите, внесени от инициативни
комитети, чийто кандидати са получили не по-малко от ¼ от
районната

избирателна

квота

при

изборите

за

народни

представители, както следва: Инициативен комитет за издигане на
Соня Спасова Маркова, Красимир Иванчев Жейнов, Росица Пенчева
Йорданова, Златко Спасов Здравков, Димитър Огнянов Игнатов,
Румен Желязков Домбашов, Георги Стоянов Кадиев, Димитър
Кирилов Байрактаров и Иван Стоянов Матев.
В т. 4 са партиите и коалициите, регистрирани за участие в
изборите за народни представители, които не са регистрирали
кандидатски листи или на които е отказана регистрацията. Това са:
ПП Движение презареди България, която не е регистрирала
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кандидатска листа, ПП Целокупна България, на която Централната
избирателна комисия е отказала регистрацията, както и на ПП
Национално движение Единство и на ПП Български национален
съюз – Нова демокрация, като Централната избирателна комисия със
свои решения, с решенията, с които заличи партии и коалиции,
възстанови депозити. Това са например ПП Глас народен, ПП
Български съюз за директна демокрация, ПП Съюз на свободните
демократи. Тези, естествено не са включени в това решение, защото
ние с отделни решения сме възстановили депозитите.
В т. 5 са сумите, внесени от инициативни комитети, на които
регистрацията за участие в изборите за народни представители е
заличена или няма регистриран независим кандидат. Заличена е в
случаите, в които при регистрацията на независимия кандидат
подписката не е отговаряла на изискванията на закона. Това са:
Инициативен комите за издигане на Георги Петров Богданов, който
не е регистрирал кандидатска листа, а също така Инициативен
комитет за издигане на Гергана Стойкова Тенева – няма регистриран
независим кандидат, Инициативен комитет за издигане на Илко
Георгиев Христов, на когото е заличена регистрацията за издигането
на независимия кандидат, Инициативен комитет за издигане на
Даниела Петрова Давидова – по същия начин е заличена
регистрацията, Инициативен комитет за издигане на Красимир
Костов

Костов

–

няма

регистриран

независим

кандидат,

Инициативен комитет за издигане на Никола Николов Вапцаров –
също

няма

регистриран

независим

кандидат.

Същото

е

с

Инициативен комитет за издигане на Никола Йонков Йотов и
Инициативен комитет за издигане на Венцислав Василев Кенанов.
В т. 9 е за Инициативен комитет за издигане на Николай
Борисов Атреков. Регистрацията му е заличена по искане на самия
инициативен комитет в срока от 32 дни, но Районната избирателна
комисия не е постановила диспозитив за възстановяване на
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депозита. Така че ви предлагам този инициативен комитет да
отпадне от това решение, ние да възстановим депозита, защото
отговаря

на

изискванията

на

закона.

В

случаите,

когато

инициативният комитет сам поиска заличаване в 32-дневния срок
преди датата на изборите, се възстановява и депозитът. Това е по
силата на Изборния кодекс.
В т 10 е Инициативният комитет за издигане на Ева Петрова
Маринова. На нея с Решение № 43 е заличена регистрацията по
нейно искане и съответно има и диспозитив самото решение, тук
вече, за разлика от първото, че се възстановява депозитът.
Така че предлагам за тези два инициативни комитети – по т. 9
и т 10 – да не се включват в това решение и ние да възстановим
внесените от тях депозити.
В т. 11 е Инициативен комитет за издигане, без във вносната
бележка да се посочи за кой инициативен комитет. Като вносител е
посочен Стамен Нинов Стаменов, който аз открих, че е регистриран
за депутат от Коалиция Кой, но при справка във всички районни
избирателни комисии под това име излиза само регистрацията му
като депутат, а не и като примерно член на Инициативния комитет.
Тоест, не мога да установя кой е инициативният комитет. Затова ви
предлагам и тази сума от 100 лв. също да бъде преведена в Център
Фонд за лечение на деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ще поставя един въпрос –
донякъде от педантизъм, защото не се отразява по същество на това
решение. Но аз самият имам колебание как е по-правилно и бих
искал да го споделя с комисията.
Доколкото забелязах, процентите са изчислявани по Решение
№ 4670 като относителен дял на вота за съответната партия,
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коалиция или инициативен комитет от всички гласоподаватели, дали
действителни гласове на изборите.
От друга страна, при определянето на 4-процентовата
бариера би следвало да не се изчислява по този начин процентът на
партиите. Би трябвало да се изчисли, като се изключат гласовете „не
подкрепям никого“, както и гласовете, подадени за независими
кандидати.
Не ми е много ясно, честно казано, колеги, дали при
изчисляването на еднопроцентова бариера би следвало да се прилага
същата методика по отношение на парламентарните избори. Затова
поставям въпроса. В случая кой метод за изчисляване на процента
би бил избран, не променя съдържателния резултат, отразен в
проекта за изследване. Но би било добре според мен да обсъдим
този въпрос и да имаме ясно и единно становище, защото на
следващи избори можем да приложим същата методика и тя да
доведе до промяна. В нашето решение също са изчислени
процентите на база всички действителни гласове. Но в сайта, където
са публикувани от "Информационно обслужване" АД, е направен
мисинг на гласовете „не подкрепям никого“, както и на гласовете за
независим кандидат. Има разминаване в процентите.
Дайте да решим по някакъв единен начин да изчисляваме
тези проценти. По отношение на 4-процентовата бариера е ясно. По
отношение на този 1 процент на мен не ми е съвсем ясно. Вие сте
юристите, кажете как трябва да ги изчисляваме. На мен не ми е
съвсем ясно. Затова поставям въпроса пред комисията.
Струва ми се по-логично и когато изчисляваме 1 процент
бариера, също да изключваме „не подкрепям никого“ и гласовете за
независими кандидати. Ако е така обаче, тогава всички проценти ще
се изменят.
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Просто го поставям като въпрос. Нямам твърдо становище,
но по-скоро клоня към това, че този начин на изчисляване, който е в
Решение № 4670, не е по-добрият определено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: След като в чл. 129 и следващите,
както и в Изборния кодекс няма специална методика или процедура
за изчисление, е най-логично по аналогия да се позовем на Решение
№ 4670 и то да бъде база на вземане на това решение.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, на мен ми изглежда логично
методиката за изчисляване на 4-процентовата бариера да бъде
същата, както методиката за изчисляване на еднопроцентова
бариера, което касае не само връщането на депозитите, касае и
евентуално отпускане на субсидии за участващите партии.
Просто ми направи впечатление и затова го поставям, колеги.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в частта относно
посочването на действителния брой гласове, включително и
процента, колегата Бойкинова както в неформален порядък обясни, в
тази част ние преповтаряме решението, с което обявихме
официалните резултати от гласуването в изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
Изяснихме този въпрос, колега Томов, доколкото разбирам.
Заповядайте, имате думата.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Оттеглям предложението си. Нека
приключим с това обсъждане.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви.
Колеги, има ли други въпроси, мнения, включително по
предложението на колегата Бойкинова с оглед на недотам ясния
субект, в чиято полза е внесен депозитът – в полза на Центъра Фонд
за лечение на деца. Това е предложението на колегата Бойкинова.
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Решението ще бъде оповестено, и, разбира се, всички лица, които
считат, че техните законни интереси на накърнени, ще имат право да
го обжалват в съответния срок, още повече че след влизане в сила на
това решение, тогава се възстановява депозитът, съответно се
извършва преводът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Моля, гласувайте с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4704-НС.
Това ли беше докладът Ви по тази точка,

госпожо

Бойкинова.
Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам ви да възстановим
внесения депозит на Инициативен комитет за издигане на Николай
Борисов Андреков, чиято регистрация е заличена по негово искане с
Решение № 41-НС на 25-та Районна избирателна комисия. Както ви
казах в доклада, в решението нямаше диспозитив за възстановяване,
поради което ви докладвам сега с протоколно решение да
възстановим депозита и на Инициативния комитет за издигане на
Ева Петрова Маринова, в което решение на РИК № 43-НС на 23-та
РИК – София, е заличена регистрацията и съответно има диспозитив
и възстановяване на депозита.
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За тези два инициативни комитета да упълномощим
счетоводството да преведе по посочената от тях банкова сметка във
вносната бележка депозитите от 100 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Бойкинова, изчерпахте Вашия доклад?
Господин Цачев, Вие искахте включване в тази точка.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило
в ЦИК искане с вх. № НС-14-12-1 от 10.04.2017 г. от кмета на
община „Искър“ за отваряне на запечатано помещение във връзка с
извършване на експертиза и предаване на „Държавен архив“ на
изборните книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на Републиката през 2011 г. В това помещение се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на Републиката и
национален референдум на
06.11.2016 г.
Предлагам да разрешим отваряне на помещението за
извършване на експертиза, предаване на „Държавен архив“ по реда
на наше Решение № 3796, като комисията състави съответните
протоколи за отваряне на помещението, извърши необходимата
дейност, предаде книжата, подлежащи на архивиране в отдел
„Държавен архив“ – Плевен, след което да отчете работата си пред
Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Цачев.
Колеги, моля гласувайте така предложения ви проект за
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4705-ПВР.
Колеги, продължаваме със следващата точка – точка 2а – от
дневния ред:
2а. Промени в състави на ОИК.
Първи докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № МИ-11-4-1 от 07.04.2017 г. Получили сме в оригинал едно
предложение за промяна в състава на Общинска избирателна
комисия – Димово. По случая има наше Решение № 4701-МИ/НР.
Докладвам го за сведение и отнасяне към преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
Следващият докладчик ще бъде

госпожа Матева, която

излезе, за да публикува във вътрешната мрежа проект на решение.
Преминаваме към точка 2б от дневния ред:
2б. Проект на решение за предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
община Антоново, област Търговище.
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви,
когато получихме по електронната поща решение на Общинска
избирателна комисия – Антоново, във връзка с прекратени
предсрочно пълномощия на кмета на общината с оглед избирането
му за народен представител, обявен за избран с Решение № 4687-НС
от 02.04.2017 г. Документите пристигнаха и в оригинал със същия
входящ № МИ-15-135-1 от 06.04.2017 г.
Към придружителното писмо, подписано от председател и
секретар на ОИК – Антоново, са приложени Решение № 150 и
Решение № 151 от 04.04.2017 г. Първото е за прекратяване
предсрочно пълномощията на кмета на общината Танер Мехмед Али
на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, както ви казах, поради избирането му за
народен представител. С второто решение Общинската избирателна
комисия предлага Централната избирателна комисия да направи
предложение до президента за насрочване на частичен избор за кмет
на община.
Считам, че всички необходими документи са представени от
Общинската избирателна комисия и предлагам ЦИК с решение да
предложи на Президента на Република България да насрочи
частичен избор за кмет на община Антоново, област Търговище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, не виждам коментари.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4706-МИ.
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Колеги, моля да гласуваме изпращане на писмо до
Президента с приложение това Решение, което току-що взехме, и
другите прилежащи документи – писмо със стандартен текст.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме с доклади по точка 2а от дневния ред:
2а. Промени в състави на ОИК.
Заповядайте, госпожо Матева.
Уважаеми колеги, докато се комплектува цялата преписка,
отлагаме разглеждането в рамките на днешното заседание.
Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3.

Доклад относно писмо от 24-та РИК –

София.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
доклад, пристигнал от 24-та РИК с вх. № НС-15-338 от 07.04.2017 г.
С доклада си 24-та РИК прави констатация, че е осъществила
успешно правомощията си по организацията и провеждането на
изборния процес на преминалите парламентарни избори и с цел
усъвърше3нстване и подобряване на работата при бъдещи избори в
три пункта са ни посочили някои слабости в изборния процес, които
могат да бъдат преодолени. Нито една от тях не касае дейността на
24-та РИК или дейността на секционните избирателни комисии,
които 24-та РИК трябваше да организира. Даже не са споменали тези
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слабости в обучението, което ние констатирахме и им дадохме
допълнителни указания.
Първата група въпроси са според тях слабости в дейността на
изчислителния пункт и са дали констатации относно дейността на
операторите.

Предлагам

тази

част

да

я

насочим

към

"Информационно обслужване" АД.
Във втората част препоръките са относно Централната
избирателна комисия. Касае се до една, допусната от нас неточност в
Методическите

указания,

а

именно

не

сме

написали,

че

удостоверението по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс се прилага към
избирателния списък, както и ни казват, че е желателно ЦИК да
избягва, ако това не е крайно необходимо, изпращането на
допълнителни указания за работата на СИК в предизборния и
изборния ден. Тяхното разпространяване е много трудно и тези
указания често предизвикват ненужни коментари, обяснения, което
затруднява работата на районните и секционните избирателни
комисии.
Третата група въпроси касаят изборните книжа. Господата ни
дават указания в книга № 87-НСХ да включим контрола между т. 10
и т. 8, нещо, което ние много твърдо и нарочно методически
обяснено избегнахме - контролата на сумата на преференциите със
сумата на получените действителни гласове от съответната партия
или коалиция
Също така ни препоръчват в т. 7 и т. 7.7.1 и т. 7.7.2 да се
запишат на отделни редове, нещо, което е налично в момента в
протокола със същия номер № 87НСХ. Аз не знам какво те разбират
под отделен ред. Този отделен ред е налице и по т.7, т. 7.7.1 и т. 7.7.2
– има отделни редове с цифри и с думи, където са вписани данните.
Препоръчват ни да направим две заявления-декларации
относно кандидатите на партии и коалиции и относно независимите
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кандидати, защото, видите ли, те решават, че не може само една от
точките да се отнася само за независимите кандидати.
Също така подсказват, че в № 17-НС, което декларацията,
която се подава, сме пропуснали да опишем, че се подава и от
лицата по

чл. 264, ал. 4, тоест, изпуснатите от избирателния

списък. Но в същото време това беше вписано и в Методическите
указания, и беше коментирано и в цялото обучение.
Това е. Всъщност е изпусната заглавната част, но в
обяснението отзад е писано за тази книга. Това са препоръките към
нас и всички изводи, особено за работата по изборите на 24-та РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, аз благодаря за това писмо и изключително
много се радвам, че Районната избирателна комисия – 24-та, след
изборите е прочела изборните книжа, които бяха публикувани
значително по-рано, както и Методическите указания.
Отвъд иронията, която току-що използвах, искам да кажа, че
ако Районната избирателна комисия имаше желание да подпомогне
изборния процес и дейността на Централната избирателна комисия,
би следвало тези неща да ни ги каже на един по-ранен етап, когато
ние бихме могли да ги обсъдим, а не след изборите.
Докладът е за сведение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, за сведение и да се използва при
анализа.

Но

по-скоро

при

разговорите

с

колегите

от

"Информационно обслужване" АД да предадем техните забележки и
да могат те да си ги отчетат в своята работа. Вече, разбира се, когато
трябва, ще допълним изборните книги.
Уважаеми колеги, продължаваме с нова точка – точка 3а – от
дневния ред:
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3а. Доклад относно провеждане на местен референдум в
община Провадия.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали от днешно заседание е постъпило на
електронната поща на Централната избирателна комисия писмо с вх.
№ МР-12-1 от 10.04.2017 г. Същото е озаглавено „Сигнал относно
провеждане на местен референдум в община Провадия“.
Припомням ви, че в заседание на 28.03.2017 г. аз ви
докладвах взето решение от Общинския съвет – Провадия, с което
Общинският съвет е приел предложението за произвеждане на
местен референдум по предложение на Инициативен комитет и е
определил 14 май 2017 г. като дата за провеждане на местния
референдум.
С въпросното писмо, което е качено във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали, на първо място е приложена една покана, с
която ни канят представител на Централната избирателна комисия
да присъства на консултациите, които ще се проведат на 07.04.2017
г. от 14,00

ч. Те вече са били проведени, когато писмото е

постъпило в Централната избирателна комисия. Така че тази покана
по-скоро ви я докладвам за сведение. Приложен е отново Протокол
№ 18 и Решение № 18348 на Общинския съвет за произвеждането на
местния референдум с всичките реквизити по чл. 30, ал. 3 от Закона
за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление.
По-същественият въпрос обаче е постъпилият сигнал, който е
приложен към това писмо, от председателя на Инициативния
комитет за произвеждане на местен референдум в община Провадия,
господин Мехмед, с който той поставя няколко съществени въпроса.
Ако желаете, аз ще ви запозная накратко. Но това са въпроси, по
които той би желал Централната избирателна комисия да вземе
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отношение. Един от въпросите е свързан с Методическите указания.
И тук ще си позволя да припомня и писмото на кмета на община
Трън, който също постави въпроса във връзка с новия референдум,
който ще се произвежда относно Методическите указания. Аз ще
помоля незабавно след празниците тази точка да влезе в дневния ред
на Централната избирателна комисия, тъй като вече имаме и
конкретни дати за произвеждане на местни референдуми, за да бъдат
приети тези Методически указания.
Въпросът обаче, който ни е поставен от господин Мехмед, е
свързан с консултациите за предложения за членове на секционни
избирателни комисии. Основният въпрос, който е поставен от страна
на Инициативния комитет, е има ли право Инициативният комитет
на квота в секционните избирателни комисии, за предлагане на
членове на секционната избирателна комисия. Той смята, че на
проведеното заседание, което се е състояло на 07.04.2017 г. не е
взето

единодушно

решение

по

този

въпрос.

Водещият

консултациите – кметът Филчо Филев е изразил вероятно решение
на въпроса -

на част от членовете на СИК да бъде заплатено

възнаграждение, на друга част да не бъде заплатено възнаграждение,
но не е поставен еднозначно въпросът може ли представители на
Инициативния

комитет

да

бъдат

членове

на

секционните

избирателни комисии, включително е обсъждан въпросът партиите
да се откажат от техните традиционни предложения за членове на
СИК и на тяхно място, пак от името на партиите, да излязат като
партийни предложения имена на членове на Инициативния комитет
с оглед законосъобразното произвеждане на избора.
В тази връзка аз ще си позволя като докладчик да ви
предложа едно становище и да го обсъдим на заседание на
комисията, за да можем да изпратим и някакъв отговор в тази
връзка, дотолкова, доколкото § 2 от Допълнителните разпоредби на
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
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местното самоуправление препраща по отношение назначаването на
секционните избирателни комисии към Изборния кодекс. Но пък, от
друга страна, насроченият референдум за 14 май като дата не
позволява

спазване

съвсем

стриктно

на

датите

относно

назначаването на секционните избирателни комисии.
Въпреки всичко аз считам, че не съществува друг механизъм
за назначаване на секционните избирателни комисии освен този,
който е разписан в Изборния кодекс, тоест, съответните политически
партии трябва да си направят предложенията за членове на
секционни избирателни комисии, както и по повод на местния
референдум в Трън Централната избирателна комисия имаше
възможност да се произнесе относно това, че на членовете на
секционните

избирателни

комисии

се

дължат

съответни

възнаграждения. Имаме и яснота кой и как изплаща тези
възнаграждения.
По-същественият въпрос обаче, тук, специално при този
референдум е кои партии би следвало да номинират свои
кандидатури за членове на секционни избирателни комисии. Преди
заседанието коментирахме и с колегата Матева този въпрос, имайки
предвид, че все още не е конституирано Народното събрание –
новоизбраните депутати все още не са се конституирали. Стои
въпросът

кои

политически

сили

трябва

да

излъчат

свои

представители за членове на секционните избирателни комисии. Аз
ще помоля да дебатираме този въпрос, за да знаем какъв отговор да
изпратим. Лично аз смятам, че ще трябва да изчакаме настоящото
Народно събрание да се конституира на 19 април и ще има
достатъчно време до 14 март те да си излъчат свои представители и
те да бъдат назначени.
Ако имате различни становища, моля да ги чуем. Аз имам
предвид, че на проведените консултации нищо не са излъчили. Не са
излъчили представители. В тази връзка предлагам да се помисли по
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този въпрос, за да можем да им върнем някакви отговори, защото те
се притесняват за законосъобразното произвеждане на избора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка днес
ми се обеди секретарят на община Провадия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, давам
петминутна почивка.
(след почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Продължаваме днешното заседание.
Колеги, на т. 3а сме – доклада относно местния референдум.
Прекъснахме заседанието при изказване на госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

тъкмо

бях

започнала във връзка с доклада на колегата Иванова да уведомя
Централната избирателна комисия за телефонен разговор със
секретаря на общината, който днес ми се обади. От телефонния
разговор не бях останала с впечатление, че такъв въпрос изобщо
пред общината стои. Въпросът, който той ми постави, е за
възнаграждението на секционните избирателни комисии и на
Общинската избирателна комисия и по-скоро с това дали бихме
имали предвид при приемането на решението средствата, които са
одобрени с план-сметката в тази част относно възнагражденията.
Предложих да изпратят писмо до Централната избирателна
комисия с ясно уточнение на средствата, гласувани от Общинския
съвет за произвеждането местния референдум, включително ако
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имат конкретни предложения в частта относно възнагражденията на
Общинската избирателна комисия – Провадия, и на секционните
избирателни комисии на територията на общината.
С оглед на това, че такъв въпрос е поставен, за да не взимам
отношение отново, сега допълнително проведох телефонен разговор
по време на почивката, за да уточня. Оказа се, че на 07.04.2017 г. са
проведени консултациите по хронограмата, която имат в общината.
Те не са успешно поведени дотолкова, доколкото не е имало
упълномощени

представители

от

всички

парламентарно

представени. За общината по мнението на секретаря на общината за
община Провадия парламентарно представените, които следва да
направят предложения за съставите на секционните избирателни
комисии, са тези парламентарно представени партии и коалиции в 43
Народно събрание с оглед на това, че независимо от произведените
избори и обявените официални резултати не е конституирано
Народното събрание и не са налични парламентарни групи на
политическите сили, спечелили мандати.
За да не взимам допълнително отношение, в случай че
преценим и изпратим становище на община Провадия, считам, че
следва с общината да си кореспондираме и да изразим такова
становище в случай на необходимост. Моето мнение е, че
парламентарно представените политически сили следва да се
отчетат тези, които са в 43-то Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Първи поиска думата господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не споделям това мнение, колега
Солакова. Да, вярно е, че не е конституирано 44-тото Народно
събрание, но още по-малко е конституирано 43-тото, което вече е в
историята, разпуснато е. Не можем да говорим за парламентарни
групи към 43-тото Народно събрание.
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Референдумът ще бъде проведен на дата, на която 44-то
Народно събрание вече ще работи. Имаме Решение № 4686, с което
сме обявили новоизбраните народни представители по политически
партии и коалиции, участвали в изборите и ми изглежда далеч пологично консултациите да бъдат произведени с парламентарно
представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание. Вярно
е, че сме в период на парламентарен вакуум, но той ще приключи
след 8 – 9 дни, ако не се лъжа, не повече. Добре би било, ако тези
консултации могат да бъдат проведени, след като това стане факт.
Но, така или иначе, секционните избирателни комисии ще работят
при условия, при които ще има законно съставено 44-то Народно
събрание и оформени парламентарни групи в него. И няма никакво
основание да се връщаме към вече несъществуващ парламент и
разпределението на парламентарните групи в него. Това е според
моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
Заповядайте за дуплика, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С оглед на прилагането на Изборния
кодекс съгласно § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление и с оглед на това, че изборният процес на
различни етапи, но в определени срокове следва да се случат
определени събития, смятам, че Централната избирателна комисия
няма основание да изрази друго становище освен това, тъй като 25
дни преди деня на референдума следва да бъдат назначени
секционните избирателни комисии. В против случай ние бихме дали
становище и съставите на секционните избирателни комисии биха
били незаконосъобразни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
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Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз искам само да припомня, че във връзка
с местния референдум, който беше насрочен на територията на
община Трън, ние взехме едно Решение № 4366-МР, за което
решихме, че ще бъде решението, определящо възнагражденията при
произвеждане на местен референдум. И с оглед на това, което каза
колегата Солакова – че е помолила Общинската избирателна
комисия да даде своите предложения – аз мисля, че следва да
укажем да се прилага това решение, а не да инициират те някакви
размери на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз предлагам да продължат
разискванията и да се обединим около някакво решение – кой има
право да участва в консултациите при кмета на утрешния ден. Но
във всички случаи предлагам да уведомим за взетото решение кмета
на общината, за да могат да бъдат произведени законосъобразно
консултациите, насрочени за утрешния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, има ли други изказвания? Не виждам.
Колеги, в такъв случай ще решим въпроса с гласуване.
Уважаеми колеги, първото предложение, което постъпи в
зала, беше в консултациите да участват и в съставите на
секционните избирателни комисии да бъдат предложени членове
съобразно представителството в 43-то Народно събрание.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте това предложение с
вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Мария
Бойкинова,

Румен

Цачев,

Румяна

Стоева-Сидерова,

Севинч
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Солакова и Таня Цанева);

против –

4 (Ивайло Ивков, Катя

Иванова, Росица Матева, Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Благодаря. Колеги, това е нашето решение. Постигнахме
необходимото мнозинство от 2/3.
Заповядайте, господин Томов, за обяснение на отрицателен
вот.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще бъда съвсем кратък, колеги, да не
губя време. Само ще напомня, че 25 дни преди дата 14 май вероятно
е датата 19 април, ако не се лъжа, към която ще има конституиран 44
парламент, а ние определяме консултациите да се проведат с
представители на предишния парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване изпращане на отговор по електронна
поща заедно с отговора и на другия въпрос – по повод
възнаграждението.
Колеги,

в

такъв

случай,

тъй

като

ще изчакаме

за

възнаграждението, вече гласувахме по отношение на съставите на
секционните

избирателни

комисии

–

кои

ще

участват

в

консултациите, това ще бъде и съдържанието на писмото ни.
Това е по тази точка.
Уважаеми колеги, връщаме се на точка 2а от дневния ред:
2а. Промени в състави на ОИК.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали следва да има проект за решение за
назначаване на членове на Общинска избирателна комисия –
Карлово. Не знам дали в „ОТНОСНО“ – сега го виждам – да бъде
„на член“ или да бъде просто „промяна в състава“ – ще го решим.
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Както си спомняте, в предходното заседание ви докладвах, че
съставът на Общинска избирателна комисия – Карлово, е останал
непопълнен. Сега с писмо с вх. № МИ-10-11-1 от 10.04.2017 г. от
упълномощен представител на ПП ГЕРБ са изпратени две
предложения. Едното е да бъде назначен за заместник-председател
Петко Митев Петков на мястото на освободения заместникпредседател, и за член на ОИК – Карлово, да бъде назначена Мария
Минчева Иванова на мястото на Мариян Петров Кючуков, който е
починал.
Тъй като не бяха представени доказателства за смъртта на
члена на ОИК – Карлово, изпратено е от община Карлово с писмо с
вх. № МИ-15-136-1 от днешна дата по електронната поща преписизвлечение от акта за смърт на Мариян Петров Кючуков. Така че ще
го добавя в мотивната част.
Към предложението са приложени необходимите документи,
а именно декларации, копия от дипломите за завършено образование
на предложените двама членове в състава на ОИК – Карлово.
Така че ви предлагам да вземем решение да назначим за
заместник-председател на ОИК – Карлово, област Пловдив, Петко
Митев Петков и за член на ОИК – Карлово, Мария Минчева Иванова
и съответно да им бъдат издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, имате ли коментари по така изложения проект? Не виждам.
Моля, гласувайте предложения проект за решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4707-МИ/НР.
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Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4.

Доклад

относно

гласуването

извън

страната.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо, постъпило по електронната поща с вх. № НС-04-01-162 от
10.04.2017 г., към което е приложено писмо от постоянния секретар
на Министерството на външните работи, с което ни уведомяват, че
поради

забавяне

на

дипломатическата

поща,

тъй

като

дипломатическите куриери не са успели да продължат своя маршрут
до Аржентина по обективни причини, не могат да бъдат изпратени и
своевременно съгласно нашите Методически указания и нашите
решения документите от изборните книжа и материали от
проведените избори, като същите ще пристигнат след определения
срок и Министерството на външните работи ще има готовност да ги
предаде на Централната избирателна комисия на 13.04.2017 г.
В тази връзка ви го докладвам за сведение, въпреки че те
пишат: „Моля за вашето потвърждение и указания“. Аз в случая не
знам какви указания бихме могли да им дадем. Министерството на
външните работи ще има готовност да предаде на ЦИК всички
изборни книжа.
РОСИЦА МАТЕВА: Те имат готовност, но, ако не потвърдим
за 13-ти, няма да ги докарат. Те така пишат: „моля потвърдете“
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:

Точно така: „Моля за вашето

потвърждение и указания“.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма ли телефон за връзка?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Единствено можем да пуснем
писмо на

госпожа Шекерлетова. Въпросът е евентуално по

телефона да се свържем. Те пишат, че всичките книжа от
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секционните избирателни комисии извън страната ще дойдат на
13.04.2017 г.
Правилно отбеляза колегата Томов, тъй като не към първото
писмо, а е приложено в оригинал към второто, с което от Буенос
Айрес ще дойдат книжата на 09.06.2017 г. И двамата ще кацнат в
Буенос Айрес на 09-ти. Тоест, по отношение само на Буенос Айрес
ще дойдат доста по-късно. Иначе останалите книжа ще дойдат на
13.04.2017 г. Предлагам да се свържа по телефона с

госпожа

Шекерлетова, за да можем да уточним друга дата след 13-ти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, моля, гласувайте това предложение с вдигане на
ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Пристигнали са в оригинал с вх.
№ НС-04-01-164 от 10.04.2017 г. от посолството в Стокхолм
заявленията за гласуване извън страната на брой 5, които са
подадени в срок 27 – 28 февруари 2017 г.
В тази връзка направих справка на нашата страница с
потвърдените заявления и лицата с изключение на едно, което е
заявило желанието си да гласува в Стокхолм – само по отношение на
него не успях да намеря информация на нашата страница, но
останалите четири заявления са приети и са включени в списъка за
гласуване извън страната.
В тази връзка ви го предлагам за сведение и архив.
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Третият ми доклад е писмо, постъпило от Силвия Петрова от
Шарлът, Северна Каролина, САЩ с вх. № НС-04-01-163 от
10.04.2017 г.

Госпожа Петрова ни пише с желание да изкаже

благодарност на екипа на посолството за помощта, оказана им при
подготовката и провеждането на парламентарните избори на 26 март
2017 г. В тази връзка моли и „да бъде предоставено приложеното
писмо на вниманието на

господин Стойчев, както и да го

препратите на министъра на външните работи и постоянния
секретар на министерството, тъй като не успях да намеря
електронни контакти за тях“.
В писмото
оказаната

помощ

госпожа Петрова пише: „С благодарност за
при

подготовката

и

провеждането

на

парламентарните избори на 26 март 2017 г. Българите, които живеят
в Шарлът и околните райони, имаха за пръв път възможността да
дадат своя вот, без да предприемат осемчасови пътувания до найблизката секция извън града, както и при всички поставени от тях
въпроси екипът на посолството търпеливо и изчерпателно е давало
своите становища. Отдолу има едно специално изречение за
Централната избирателна комисия: „Също така бихме искали да
благодарим на представителите на ЦИК за добре изготвените
материали, Методически указания и обучителни видеоматериали.
Бяха ясни, конкретни и изключително полезни“. Тоест, благодарност
и към Централната избирателна комисия. Ние също благодарим за
това, че сме успели да подготвим такива материали, които да
подпомогнат работата и да облекчат нашите избиратели.
Докладвам го за сведение за Централната избирателна
комисия и за препращане към Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, подлагам на гласуване препращането на писмото към
Министерството на външните работи.
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Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме със следваща точка – точка
пета – от дневния ред:
5.

Доклади по медийни пакети.

Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, първо ще започна с няколко писма,
които сме получили във връзка с медийни пакети.
С вх. № НС-24-2 имаме молба от „Авенир 21“ ЕООД. Ако си
спомняте, това е фирмата „IBA“ от предходни избори. Ще ви го
прочета.
„Моля да ми бъде издадено копие с входящ номер на
подаденото от „Авенир 21“ ЕООД до вас искане във връзка с
изплащане на медийни пакети за национален референдум във в. „19
минути“, проведен на 06.11.2016 г.“
Това е молбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, доколкото си спомням и аз, а и
колеги, с които тук обменихме мисли, това е поредната молба с
такова искане. Ние всички останали ги оставихме за сведение, тъй
като няма основание да издаваме удостоверения или да заверяваме
копия от документ, който е постъпил в Централната избирателна
комисия от самия подател на искането.
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Така че ви предлагам и това да остане за сведение и всички
подобни искания, свързани с тези документи, да бъдат оставяни за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Има ли противно становище? Не виждам. Колеги, остава за
сведение.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-316 от 06.04.2017 г.
получихме молба от „24 нюз“ ООД. Както си спомняте, ние
отказахме изплащането по медиен пакет между тази медия и ПП
Воля на стойност 2 400 лв., за което им изпратихме писмо, тъй като
имаше смесване на търговска и политическа реклама, в отговор на
което те ни изпращат молба, с която ни казват, че сме сбъркали чл.
187, ал. 4 от Изборния кодекс – аз предполагам, че те са гледали
някакъв стар вариант – и второ, изпращат ни друг доказателствен
материал, други интервюта, в които няма това смесване на търговска
и политическа реклама. Но аз мисля, че ние вече го разгледахме този
въпрос.
Затова го докладвам за сведение.
Междувременно с вчерашна дата получихме и втори е-mail –
последващ – с вх. № НС-24-290, с който те молят да им подпишем и
предадем кредитно известие по повод на това, че отказваме
изплащането. Това е счетоводно действие, което се прави. Така че
предлагам да се оформи това кредитно известие, че няма да бъде
платена тази сума, тъй като при нас съществува оригинал на тяхна
фактура за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева ); против – 1 (Цветозар
Томов).
Колегата Бойчо Арнаудов не участва в това гласуване.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение ви докладвам писмо с
вх. № ЧМИ-21 от 11.04.2017 г., вх. № НС-20-118 от 07.04.2017 г. и
вх. № ЧМИ-21 от 10.04.2017 г., както казах за сведение, сме
получили информация за платени в различни медии в страната
медийни услуги. Това е за сведение. Те не са свързани с
изплащането на медийни пакети. Просто ни информират.
С вх. № ЦИК-00-369 от 07.04.2017 г. – отново за сведение –
Медия груп.
Колеги, ще ви помоля да погледнете във вътрешната мрежа
папка „Медийни пакети“ от 06.04.2017 г. Започвам с искане с вх. №
НС-24-310 …..
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само за секунда,
извинете, госпожо Цанева.
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
ТАНЯ ЦАНЕВА: ….между Партия Българско национално
обединение и медия „Селевкиди“ ООД и по-конкретно това е сайтът
„Разкритие.ком“, с което ни изпращат съответния доказателствен
материал както на хартиен носител, така и на електронен, за
изплащане на сума за медийна услуга в размер на 2 520 лв. с ДДС.
Предлагам да го одобрим.
ПРЕДС.

СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

чухте

предложението на колегата Цанева – след преглед на документите да
се одобри изплащането по този договор на съответната сума.
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Има въпроси. Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Аз

искам

да

се

запозная

с

доказателствения материал.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре. Време за запознаване
с публикуваните във вътрешната мрежа сканирани документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Цанева,
аз ще Ви помоля, както и госпожа Иванова, да съобщите номерата
на онова, което ще докладвате, за да могат колегите, които желаят,
да изчетат документацията, да се запознаят с нея и след това ще
върнем на Вашите доклади.
Моля, прочетете номерата, а колегите, които искат да четат,
да си ги запишат.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви да погледнете в папка
„Медийни пакети“ с дата 06.04.2017 г. Там всичко подлежи на
доклад днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, давам
петминутна почивка отново.
(след почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Колеги, в момента сме на точката за медийни пакети.
Моля, заповядайте,

госпожо Цанева, да продължите с

докладите си.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, мисля, че всички се запознахме с
материалите и така, както ви предложих,
одобряване

отново предлагам

изплащането между „Селевкиди“ ЕООД и Партия

Българско национално обединение за публикувани банери на
стойност 2 520 лв.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване одобряването на това
изплащане.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка следващото искане
е с вх. № НС-24-312. Искането е от ПП Воля и Българска
национална телевизия на стойност 1 656 лв. за платен репортаж,
един брой, излъчен на 20 март 2017 г..
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за
вашите коментари. Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване одобряването на този договор.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против
– 1 (Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, следващото искане и съответният
доказателствен материал е с вх. № НС-24-313 от 27.03.2017 г. и е от
ПП Воля и Българска национална телевизия – платен репортаж в
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„Гласовете на България“, излъчен на 16 март 2017 г. на стойност 1
656 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Уважаеми колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против
– 1 (Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка е искане с вх. №
НС-24-314 от ПП Воля и Българска национална телевизия. Искането
е на стойност 4 968 лв. и включва три броя предизборни репортажи,
като е описано на кои дати са излъчени съответните репортажи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, имате ли коментари? Не виждам
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против
– 1 (Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
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ТАНЯ

ЦАНЕВА:

Колеги,

с

искане,

протокол

и

доказателствен материал – както виждате, доста е обемиста – като за
всяка дата са ни изпратили и съответно отделно запис на диск. С вх.
№ НС-24-315 27 Коалиция на недоволните БСД – Евролевица,
Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз и
Българска национална телевизия. Искането е на стойност 28 344 лв.
с ДДС, като включва два броя интервюта, включва 14 предизборни
репортажа, като са ни изпратили и съответния протокол за
излъчването по дати и в кои часови пояси по програма на БНТ1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева, да продължите докладите си.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка има писмо с вх. №
НС-24-317. Докладвам ви искане от Пловдивска телевизия „Тракия“
и ПП Воля на стойност 1 400 лв., като ни е изпратен сертификатът и
на електронен носител. Медийната услуга представлява репортаж
със съответното времетраене, втори репортаж в друго, трети на
Веселин Марешки и четвърти. Тоест, за две репортажни срещи и две
репортажни интервюта, както казах, на обща стойност 1 400 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам коментари.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.

40
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против
– 1 ( Цветозар Томов).
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ли бяха
Вашите доклади, госпожо Цанева? Благодаря.
Заповядайте, госпожо Иванова, за вашите доклади.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в същата папка от 06.04.2017 г. са
качени исканията за изплащане на възнаграждения по медийни
пакети.
Първото е с вх. № НС-24-300 от 04.04.2017 г. по договор за
медийна услуга между Коалиция Нова Република и Би Ай Ти
телевизия. Стойността е 6 936 лв. Приложени са всички изискуеми
документи за отчитане на изпълнения предмет на договора в пълен
обем. Видът на медийната услуга е излъчване в телевизията на
рекламни клипове и платени репортажи по медийния пакет на
Коалиция Нова Република.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против
– 1 ( Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Следващото искане, колеги, е с вх. № НС24-301 от 04.04.2017 г. между ПП Воля и Медия груп 24 ООД.
Стойността на договора е 2 400 лв. Рекламните услуги са
публикуване на рекламен банер с размер 300 на 250 за периода 22 –
24 март 2017 г. и банер с размер 980 на 200 пиксела по медийния
пакет на ПП Воля.
Приложени са всички документи, които се изискват съгласно
закона и наше решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за изплащане.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против
– 1 ( Цветозар Томов).
Предложението се приема.
За обяснение на отрицателен вот давам думата на господин
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, на втория банер надписът
„Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема не
повече от 1 на сто от площта, който е показан в приложения ни
материал. Това е причината в случая да гласувам против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
Моля, продължете, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-302 от 04.04.2017 г.

по договор за медийни услуги между

Българска национална телевизия и ПП ДОСТ на стойност 3 312 лв.
Видът на медийната услуга е предизборни репортажи – 2 броя на
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коалиция ДОСТ, излъчени единият на 23 март, другият на 24 март в
съответния час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, има ли коментари по това предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – 1 (Росица Матева).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-303 от 04.04.2017 г. между Българска национална телевизия и
Партия на зелените. Стойността на договора е 19 020 лв. Видът на
медийната услуга е предизборен агитационен клип – 31 броя,
излъчени в различни часови пояси и на различни дати в хода на
предизборната кампания, за което са представени и съответни
доказателства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване предложението за изплащане.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-304 от

04.04.2017 г. между Коалиция Нова република,

представлявана от ПП ДСБ, и Българска национална телевизия по
договор за медийни услуги. Стойността на услугата е 6 900 лв. Касае
се за предизборен портрет – пет броя. „Това съм аз – портрет“, видно
от приложението към протокола за приемане изпълнението на
медийна услуга, излъчени по БНТ – 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за изплащане.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-305 от 04.04.2017 г. по договор за медийни услуги между ПП
Възраждане и Българска национална телевизия. Стойността на
договора е 6 996 лв. Касае се за предизборни агитационни клипове –
шест броя на ПП Възраждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за изплащане.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-306 по договор за медийни услуги между ПП Възраждане и
Българска национална телевизия. Стойността на договора е 990 лв.
и се касае за предизборен агитационен клип – един брой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за изплащане.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря. С това изчерпахме точка пета от дневния ред –
Доклади по медийни пакети.
Продължаваме с шеста точка от дневния ред:
6.

Доклади относно искания за отваряне на запечатани

помещения.
Първи докладчик е госпожа Сидерова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
искане от заместник-кмета на район „Подуяне“, който замества
кмета със заповед - това е отразено в самото писмо – за отваряне на
помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от
произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за общински
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съветници и кметове и за президент и вицепрезидент с цел
архивиране на материалите и предаването им на „Държавен архив“.
Предложила съм ви проект за решение, с който да се отвори
помещението с цел предаване на книжата и материалите на
„Държавния архив“ със съответните изисквания към общината – да
ни представи заповедите и протоколите за отварянето съгласно наше
Решение № 3796 и Решение № 1392.
Проектът, колеги, е с № 4675 във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, имаме ли коментари? Не виждам.
Колеги подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4708-ПВР/МИ.
Следващ докладчик по същата точка е господин Чаушев.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР14-100 от 07.04.2017 г., с което сме получили искане от кмета на
Белослав, Варненска област, за отваряне на запечатани помещения в
общината по отношение предаването на книжата и материалите от
изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. и съответно от
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изборите за Народно събрание през 2013 и 2014 г. в Държавен
регионален архив – Варна.
Проектът за решение се намира във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и наше Решение № 3795 и 4837 и Решение № 1392
съответно да се отворят помещенията, да се извърши експертизата и
съответно да ни се предадат съответните протоколи и заповеди на
кмета за въпросните комисии, включително и материалите след
предаване на въпросните документи в „Държавен архив“ – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4709-ПВР/НС.
Господин Цачев, заповядайте по искания за отваряне на
запечатани помещения.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо от областния
управител на област Русе с вх. № НС-05-155 от 10.04.2017 г. С това
писмо областният управител ни уведомява, че създадената в
Районната избирателна комисия документация е предадена за
съхранение и поставена в запечатана каса в областна администрация.
Към писмото е приложен протокол от работата, както и опис
на всички документи, които са запечатани и ще се съхраняват до
следващите избори, включително и заповед на областния управител
на област – Русе.
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Докладвам го за сведение.
Докладвам ви също така писмо с вх. № НС-06-90 от
10.04.2017 г. от кмета на община Луковит, с което ни уведомява, а и
към нея е приложен протокол от работата на комисия и заповед на
кмета, за отваряне на помещението и прибиране на изборните книжа
от изборите на 26 март 2017 г. в определеното за целта помещение.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Цачев.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния
ред.
Продължаваме с точка седма от дневния ред:
7.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
искане от Общинска избирателна комисия – Долни Дъбник, област
Плевен, за изплащане на възнаграждения за проведено заседание на
05.04.2017 г., на което са прекратени предсрочно пълномощията и
обявен за избран следващия в листата общински съветник.
Искането е с основание. Присъствала е цялата комисия –
председател, заместник-председател, секретар и осем члена на
комисията, поради което ви предлагам да приемем решение за
изплащане на възнагражденията.
Но имам и едно допълнение към това. Но нека да гласуваме
първо възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

колеги, моля, гласувайте така направеното предложение.

Уважаеми
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Преглеждайки

материалите

по

преписката, констатирах, че Общинска избирателна комисия –
Долни Дъбник, вместо да обяви за избран следващия в листата за
общински съветник, го е „назначила“ за общински съветник, поради
което съм изготвила писмо, което е във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание. С това писмо им указвам, че
ОИК не назначава общинските съветници, а трябва да ги “обяви“.
Моля, погледнете го.
Вторият абзац е на база на това, че констатирам, че някои
комисии забравят да изпратят исканията и на общинските
администрации, за което бях сигнализирана от нашето счетоводство
по повод Ботевград. Затова си позволих да впиша и втория абзац и
да ги подсетя, че и администрацията трябва да получи копие от това
искане, за да може после, когато ние разрешим, да си изискат
средствата и да им платят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това писмо.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е

господин Андреев.

Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане от ОИК – Пловдив, област Пловдив, за изплащане
на възнаграждение за проведено заседание на 03.04.2017 г. На
заседанието

са

присъствали

председател,

един

заместник-

председател, секретар и девет членове. Заседанието е проведено във
връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на общински
съветници, които въз основа и на нашето решение за обявяване на
избраните народни представители са били общински съветници, но
са избрани и за народни представители.
В тази връзка с оглед разпоредбите и на Закона за местното
самоуправление и местната администрация поради несъвместимост
са прекратени техните пълномощия като общински съветници. Става
въпрос за трима общински съветници от различни политически
сили. На тяхно място са обявени за избрани общински съветници от
съответните листи.
Основанието за изплащане е наше Решение № 2901-МИ от
05.11.2015 г., Раздел I, т. 1 букви „б“ и „г“ – освобождаването и
обявяването на следващите.
Предлагам да се изплатят възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Господин Андреев, продължете с Вашия доклад.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
доклада, който направих в точката за гласуването извън страната, а
именно предаването на книжата и материалите от проведените
избори за народни представители на 26 март 2017 г., след разговор с
постоянния секретар на Министерството на външните работи, беше
уточнен денят, в който да бъдат предадени на Централната
избирателна комисия, а именно това ще стане на 13 април,
четвъртък, като между нашата администрация и администрацията на
Министерството на външните работи е съгласувано как ще стане
предаването и какво следва да бъде осигурено. Предприети са
необходимите действия, с оглед на което и след разговора с госпожа
Шекерлетова стана ясно, че не е необходимо да им изпращаме писмо
за потвърждение и указания в тази насока.
Отделно от това

госпожа Шекерлетова ме уведоми, че

документите, които ще бъдат забавени, може би ще пристигнат
заедно с всичките останали документи, тъй като този проблем във
връзка със стачка в Аржентина е преодолян и ще успеят и тях да ги
предадат в срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Много

благодаря, господин Андреев.
Продължаваме със следващ докладчик по тази точка –
госпожа Матева. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Хайредин, за
изплащане на възнаграждения на Общинската избирателна комисия
за проведено заседание. Има контролен лист, минала е проверка, има
и счетоводна справка, че са налични средствата.
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Аз обаче ви предлагам да не изплащаме това възнаграждение
на Общинската избирателна комисия – Хайредин, и ще ви припомня
защо. Заседанието е свикано във връзка с писмо, изпратено от
Централната избирателна комисия, че следва да бъдат предприети
необходимите действия от Общинската избирателна комисия, която
да констатира прекратяване пълномощията на общински съветник,
който е осъден с влязла в сила присъда и му е наложено наказание да
не заема длъжност, свързана с избирателни права за две години.
Във връзка с прилагането в действие на тази присъда беше
извършена проверка от Централната избирателна комисия. Беше
установено, че това лице е избрано за общински съветник и беше
изпратено писмо до Общинската избирателна комисия, за да обяви
следващия за избран. Но в отговор на нашето писмо Общинската
избирателна комисия е дала възможност на лицето да подаде
възражения, след което се е събрала на заседание и е взела решение
с № 137 от 29.03.2017 г., с което е решила, че тъй като лицето е
депозирало при нея документи, че е поискало възобновяване на
съдебното следствие, въпреки че присъдата е влязла в сила, до
произнасяне на Апелативния съд – София, по това искане няма да се
предприемат никакви действия.
Аз докладвах тези документи в предходно заседание и ние
гласувахме едно писмо, което за съжаление в деловодната система
не можах да открия, но гласувахме писмо, което би следвало да е
заминало за Общинска избирателна комисия – Хайредин, с което
изрично им указахме, че при спазване на ЗМСМА нашите две
решения, с които сме разписали реда, по който трябва да действат
при прекратяване на пълномощия на общински съветник, следва
незабавно да вземат решение, с което да констатират, че с влизане в
сила на присъдата пълномощията на това лице са прекратени и да
обявят следващия за избран.
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Извърших служебна проверка на сайта на Общинската
избирателна комисия – Хайредин, и установих, че последното
решение, което е качено там, е от 04.11.2015 г. Тоест, и това, което
са ни изпратили в момента, не е качено на страницата им.
Затова ви предлагам да не изплащаме това възнаграждение по
това искане. Когато се съберат в заседание, за да вземат решението,
което следва, ще им изплатим възнагражденията за това. А аз ще се
свържа по телефона с председателя на Общинската избирателна
комисия, за да му напомня, че следва своевременно да качват
информация на тяхната страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, моля, гласувайте това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – това е
госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане за
заплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия –
Добрич. Общинска избирателна комисия – Добрич, е провела
заседание на 06.04.2017 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и седем члена. На това заседание
комисията е приела две решения - № 286-МИ и № 287. С тези
решения е прекратила пълномощията на общински съветници
поради това, че са избрани за народни представители и съответно е
обявила следващите от листите общински съветници, поради което
ви предлагам да изплатим възнаграждения за това заседание на
членовете на Общинска избирателна комисия – Добрич.
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Към преписката има приложена счетоводна справка, както и
контролен лист за предварителен контрол с мнение да бъде
изплатена сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка –
точка осма - от дневния ред
8.

Доклади по дела, жалби и сигнали

Аз ще помоля госпожа Бойкинова да продължи с докладите
си.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. №
НС-15-338 от

11.04.2017 г.

Тя всъщност ни е препратена от

Районната избирателна комисия – Благоевград. Приложено ни е
нейно Решение № 220-НС от 30.03.2017 г. и първоначалният сигнал,
по който е започнало това производство пред Районната избирателна
комисия, е именно жалба от Красимир Николов Стоянов.
Видно от решението на Районната избирателна комисия е, че
са получили сигнал от заместник-председателя на СИК в община
Гоце Делчев, че лицето Салих Салих е присъствало в изборното
помещение в качеството си на придружител на един избирател и покъсно е бил придружител и на втори избирател. Пак е направил опит
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да придружи избирател. Влязъл е в кабината за гласуване и в
решението се казва, че вотът на избирателя е бил подаден.
Срещу второто му влизане в качеството му на придружител
председателят и заместник-председателят са взели отношение и са
помолили за съдействие органите на МВР, за да го отстранят от
изборното помещение. След като органите на МВР го извеждат, той
се легитимира пък с удостоверение за застъпник и се оказва, че е и
застъпник, и два пъти е бил придружител.
Всъщност това е било в компетентност на Районната
избирателна комисия – Благоевград. На 30.03.2017 г. е постъпил
сигналът. Тя е взела решение на 30.03.2017 г. и не знам поради каква
причина ни го изпраща на 05.04.2017 г., а при нас идва на 11.04.2017
г. Наистина вече Районната избирателна комисия няма как да вземе
отношение, като тя се мотивира, че ние сме компетентни, за това, че
данните за придружителите са дадени за проверка в ГД ГРАО, а пък
секционният

протокол

с

особеното

мнение

на

заместник-

председателя е при нас и ни го пращат по компетентност.
На този етап, тъй като днес го получих, ви го докладвам само
за запознаване и за следващо заседание ще изготвя проект за
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова. Това е Вашият доклад? Имате още.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви жалба с вх. № НС-22305 от 07.04.2017 г. Тя е от Бисер Младенов Михайлов, Никола
Стоянов Игнатов и Елена Савеклиева. Същите се оплакват и
твърдят,

че

са

допуснати

много

фрапиращи

нарушения

в

секционните избирателни комисии в община Симитли, където
целият вот на избиратели казват, че е бил подменен от влиянието на
кмета Апостолов и съответно казват, че всички служители са били
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заплашвани с уволнения и всички са работили за това неговият син
Стефан Апостолов да получи голям брой преференции.
Сега виждам, че няма резолюция за качване във вътрешната
мрежа. Ще я кача.

Госпожа Мусорлиева го е получила с дата

07.04.2017 г., но сега го получавам. Ще го кача, но нарушенията са
общи. Тоест, няма никаква конкретика. Оплакването е изцяло срещу
кмета, като казват, че служителите са заплашени, че всички са
работили за това синът му да получи преференция. От жалбата
виждам, че това са избиратели, тоест, не мога да установя някакво
друго тяхно качество. Лично те не твърдят да бъдат заплашени.
Тоест, претендират защита на чужди права, тоест, казват, че други
хора са били заплашвани. Но, така или иначе, резултатите са
обявени с наше решение.
Аз съм подготвила стандартния текст, с който казваме, че
преброяването на бюлетините и установяване на резултатите от
гласуването в секцията в протоколите на СИК е единствено от
компетентността
избирателната

на

секционните

секция

могат

избирателни

да

присъстват

комисии.

В

застъпници,

наблюдатели, кандидати, упълномощени представители на партии и
коалиции. Членовете на СИК са представени от различни
политически партии и коалиции, което е гаранция за прозрачност и
публичност на изборния процес, в това число и на преброяването на
бюлетините и отчитането на изборните резултати и че в
съответствие с правомощията си ЦИК единствено е компетентна и е
приела Решение № 4666, с което е одобрила анализа на
несъответствията при повторното въвеждане на данните от
екземплярите и е публикувала актуализираните числови данни.
Тоест, ние при тази обща жалба, с никакви конкретни твърдения за
нарушения, нищо не можем да установим.
Ще кача и отговора, и жалбата, която всъщност има характер
на сигнал.
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Колеги, докладвам ви жалба с вх. № НС-22-306 от 10.04.2017
г. от Виктория Асенова Кирилова. Тя казва, че по постоянен адрес е
в гр. Златица, Софийска област, а в момента е студентка в гр. София
и има временен адрес в Студентски град. Казва обаче, че в деня на
изборите е била в гр. Благоевград и като млад човек е искала да
гласува там със студентската си книжка. Но й отговорили, че няма
право да гласува и може да си гласува в София.
Предлагам да й отговорим, че правилно не е била допусната
да гласува, тъй като разпоредбата н чл. 241, ал. 1 от Изборния кодекс
предоставя възможност студента или да гласува по постоянния си
адрес, или в населеното място, където е учебното заведение, в което
е студентка, тоест, в София – град.
Предлагам да й отговорим в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подлагам на гласуване този отговор.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви изх. № НС-15336 от 07.04.2017 г. Това е жалба, която сега получавам, от
Александра Константинова Берданкова, срещу Решение № 301-НС
на РИК – 17.Пловдив – област. Ако си спомняте, жалбата беше по
отношение на получените в областта бюлетини и раздадени от
общинските администрации. Тъй като е обемна преписката, ви я
докладвам засега за запознаване и в следващото заседание ще
изготвя проект за решение.
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Това е по жалбите.
Колеги, докладвам ви жалба от Петя Николаева Стоевска с
вх. № НС-22-304 от

06.04.2017 г. чрез нас до Върховния

административен съд. Жалбата е администрирана, съответно е
образувано дело № 4089/2017 г., което беше насрочено за вчера и
тъй като е отхвърлително, никой не се яви.
С това решение Върховният административен съд отменя
решението на Централната избирателна комисия и прекратява
образуваното пред нея – пред ЦИК – производство по жалбата, тъй
като приема, че е недопустима по изложените съображения, които
вече и аз ги бях изложила в решението. Но, както и колегата
Сидерова каза, ние имахме отхвърлително решение, тъй като и двете
предложения – и за недопустимост, и за установяване на нарушение
–не постигнаха мнозинство. Така че съгласно решението на
Върховния административен съд производството пред нас е
прекратено. Тоест, ние не дължим повече произнасяне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Моля, продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви също така и
Определение по адм. дело № 3889. То е по жалба на адвокат
Владимир Михайлов срещу наше Решение № 4594, което е също
отхвърлително. Жалбата е оставена без разглеждане, тъй като е
подадена извън тридневния срок от обявяване на решението на ЦИК.
Докладвам ви само за сведение три възражения от Нова
броудкастинг груп

срещу наши актове № 23, 27 и 28.

Административно-наказателната преписка ведно с актовете и
възраженията ще бъде изпратена на компетентния областен
управител за издаване на наказателни постановления.
Това е засега.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
След няколко докладчика отново ще Ви върна като
докладчик по тази точка. Ще Ви дам думата.
Следващ докладчик е

господин Ивков. Заповядайте,

господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, уведомявам ви, че сме призовани
с колегата Нейкова като свидетели – мисля, че в тази точка му е
мястото и съм чул, че се докладват тези неща – за 12 април в 9,00 ч.
Обаче аз се чух с полицайката и й казах, че тъй като утре и двамата с
госпожа Нейкова ще ползваме част от платения си годишен отпуск,
се разбрахме, че във вторник ще й се обадим и аз лично поех
ангажимента да заведа и колегата Нейкова.
Току-що пристигна, но преди това беше дошла по е-mail
жалба, която е качена заедно с всички документи. Това са няколко
решения на съдилища.
Имаме два варианта да се запознаете, защото, ако аз започна
да ви разказвам, сигурно ще ми отнеме повече време. С две думи,
става въпрос за жалба от Десислава Йорданова срещу две решения
на ОИК – 17- Пловдивски. Обжалва пред нас двете решения, с които
не тя е била обявено за обявена за общински съветник, като оспорва
отхвърлителни решения на ОИК – Пловдив.
Тези решения действително са отхвърлителни, обаче вижте
как е обосновано в жалбата защо ги обжалва пред Централната
избирателна комисия. Единият вариант е сега да останат за сведение,
защото току-що пристигна комплектуваната преписка от ОИК.
Но аз имам и друго предложение, в което, ако все пак
вникнете тук и ги видите, според мен не сме ние инстанцията, която
трябва да се произнесе. След това погледнах и на основание чл. 30,
ал. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 6, изречение второ, тук не
само че се касае за решение относно изборен резултат, а там е и
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текстът, в който нарочно е казано, че решенията по ал. 6 в ал. 8 се
обжалват пред съответния административен съд.
В жалбата е казано, че де факто с това си решение те са
препратили по компетентност на ЦИК, което аз не мога да
кредитирам това изявление. Не считам, че са препратили. Макар и
отхвърлително, по-скоро за мен тези решения, които ние имаме, са
отказ от правораздаване, отколкото да препращат към ЦИК. И макар
и отхвърлително, то си е решение по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, където
е казано, че те трябва да обявят следващия от листата за избран.
Иначе спорът е за преференции между кандидати от една и
съща листа. Веднъж вече е обжалвано първоначалното решение за
обявяване, отишло е в Административен съд – Пловдив, след това до
Върховния административен съд, който е отменил решението, както
правилно се посочва в жалбата – защото аз я четох и я гледах по
същество, преди да се сетя да ви предложа това – но в крайна сметка
няма смисъл да я бавим за след празниците. Можем, както е
комплектувана вече, директно днес да я препратим към съда. Това
оставям вие да прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз, доколкото успях да се
запозная с жалбата, в случая има следното. Госпожа Йорданова е
обжалвала

пред

Административния

съд

изборите

с

оглед

преференциите, които са за нея. Въз основа на решението, което е
минало и на последващ контрол във Върховния административен
съд, са й признати 181 преференции, които, прибавени към другите,
я включват в списък А на листата, която е за общински съветници на
съответната политическа сила, след което, в момента, когато е
избран за народен представител този, който в момента е обявен за
общински съветник и който изпълнява, реално погледнато, тя трябва
да бъде определена за общински съветник. А те са обявили друго
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лице, което е за общински съветник. Тоест, не й признават тези
преференции, те не са включили въз основа на решението на
Административния съд, потвърдено от Върховния административен
съд, не са пренаредили Списък А и Списък Б.
Това е въпросът. В момента те де факто са се блокирали и са
казали: ние няма да те обявим за общински съветник, защото, реално
погледнато, не изпълняват решението на Административния съд,
което е потвърдено с оглед признаването на тези 11 допълнителни
преференции. Аз не мога да разбера защо в случая да е компетентен
Административния съд. Той вече един път се е произнесъл и е
признал допълнителните преференции. В нейна полза има 181
преференции, с които общият брой става 192 броя. Тя в момента
трябва да бъде обявена за избрана за общински съветник на мястото
на този, който е народен представител и е освободен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: За решенията по чл. 30, ал. 8 се
казва: „Решенията и отказите на Общинската избирателна комисия
….“, тоест, всички решения, независимо дали са позитивни, дали е
отказ, дали е отхвърлително – всички решения. Защото ние тук сме в
хипотезата на предсрочно прекратяване на пълномощията на
общински съветник поради това, че той е избран за народен
представител. След като има спор кой да бъде следващият, според
мен това е от компетентността на Административния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, часът е
15,50.

Давам 10 минути почивка и след това ще продължим

дискусията.
(След почивката)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Уважаеми колеги, бяхме спрели до една жалба, която
докладва господин Ивков. С оглед обема на тази преписка и с оглед
на факта, че пристигна комплектувана в 15,30 ч., ми се струва, че е
добре да я отложим като разглеждане.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение за отлагане
на разглеждането на тази преписка.
Моля, гласувайте с вдигане на ръка.
Има ли против? Много против.
Колеги, продължаваме.
Уважаеми колеги, предложението на господин Ивков,
първото предложение, което постъпи в зала, беше препращане до
Административния съд.
Второто предложение може ли да бъде формулирано?
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Второто

предложение

е

да

разгледаме по същество жалбата, тъй като не се касае за предсрочно
прекратяване
компетентен

пълномощия
да

разгледа

на
жалба

общински
срещу

съветник,
такова

където

решение

е

Административният съд – Пловдив, а се касае за атакуване на едно
абсолютно нищожно решение, с което е преподреден Списък А на
избраните общински съветници, при това само от листата на ПП
БСП две години и половина, след като е изтекъл срокът за създаване
на Списък А и Списък Б от произведените на 25 октомври 2015 г.
избори за общински съветници и кметове, от една страна. От друга
страна, това преподреждане е извършено в нарушение на влязло в
сила съдебно решение на Върховния административен съд, с което е
оставено в сила Решение № 524 от 27.10.2015 г. на Общинска
избирателна комисия – Пловдив, с което е прието подреждането в
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Списък А и Списък Б на листите на всички политически партии и
коалиции, участвали в изборите за общински съветници и кметове
през 2015 г.
Считам, че решението на Общинска избирателна комисия –
Пловдив, в тази му част е нищожно, както в т. II, така и в т. III,
която взето решение вследствие на това нищожно решение и
предлагам в този смисъл да вземем решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО

ИВКОВ:

Уважаеми

колеги,

аз

считам,

че

изяснихме от фактическа страна случая, като разполагаме с всички
решения и с преписката. Нека да го кажем. Имаме две решения,
които се обжалват с една жалба. И в двете решения се прекратяват
пълномощията като диспозитив – едното предложение, тъй като е
отхвърлително – на госпожа Халачева, като в едното има Част II и
част III – то е решение, което не е отхвърлително, а е взето с
мнозинство, а именно № 614 и се обжалва в тази част, в която се
подреждат кандидатите от кандидатската листа и обявяват за избран
– Част III. Това е изцяло в хипотезата на чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА и
тези решения подлежат на обжалване пред Административния съд в
съответния район, в случая Административен съд – Пловдив.
Такъв тип решения е казано изрично, че подлежат на
обжалване пред съда. Дори и да сме на едно мнение по същество,
което след задълбочен прочит може да се окаже, че е така и че са
взели нищожно решение, то пак не считам, че Централната
избирателна комисия е органът, който има правомощията да
прогласи това нещо и да се произнесе по какъвто и да е начин, след
като законът повелява друг орган, че е компетентен и то – съд.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз подкрепям
предложението на колегата Сидерова – да разгледаме по същество
въпроса освен на изложените от нея основания, в допълнение ще ви
обърна внимание на следното.
С Решение № 614-МИ от 10.04.2017 г. Общинска избирателна
комисия, след като преди това е постановила решение за
отхвърляне - № 613 – във връзка с прекратяване пълномощията на
избран народен представител, а всички много добре знаем, че и
ЗМСМА, и решенията на Централната избирателна комисия, които
са взети, за да се разпише редът, по който би следвало да действат
общинските избирателни комисии в подобни случаи, а именно
Решение № 3054-МИ от 01.02.2017 г., изменено с Решение № 4081МИ от 13.12.2016 г. – след измененията на Закона за местното
самоуправление и местната администрация – би следвало само да
бъде констатирано прекратяването на пълномощията на общински
съветник, тъй като те се прекратяват с настъпване на предвидените
факти в закона, в случая – избирането за народен представител.
Предложението е в Част II на Решение № 614 да го прогласим
за нищожно – само тази част II – и считам, че ние сме компетентни в
тази част да прогласим решението на Общинската избирателна
комисия за нищожно, което само по себе си означава, че и част III,
тъй като подреждането на листата в Част II при липсата на
компетентност на Общинската избирателна комисия в момента да го
прави, след като е обявила резултатите и след като има оспорване на
тези резултати и произнасяне на Върховния административен съд, с
което е оставено в сила решението на Общинската избирателна
комисия, с което е подреден Лист А, в момента, при обявяване на
следващия за избран, тя да преподрежда листата е абсолютно
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недопустимо. С тези си действия е взела в тази част нищожно
решение

и

обявяването

на

следващия

за

избран

след

преподреждането отново е нищожно, но на база на това, че втората
част от решението е обявено за нищожно и да върнем със
задължителни указания на Общинската избирателна комисия, че не
може в момента да взема решения и да преподрежда листите така,
както смята за правилно и да вземе решение да обяви за избран
следващия при спазване указанията на Върховния административен
съд с решението, което можем да цитираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да допълня, че няма жалба
срещу точка I на решението, с което са прекратени пълномощията на
общинския съветник, избран за народен представител. Срещу тази
точка няма жалба, а само по тази точка решението се контролира от
съответния Административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Колеги, други желаещи за изказвания, други предложения?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Кратка реплика. Просто не е така, не само
по тази точка се контролира. Законът е ясен, че и по това кого
обявяваш също подлежи на обжалване пред Административния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Ще ползвате ли правото си на дуплика, госпожо Сидерова?
Не.
Уважаеми колеги, не виждам други желаещи за изказване.
Закривам разискванията.
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Колеги, подлагам на гласуване предложенията по реда на
тяхното постъпване.
Първото предложение е на докладчика, тъй като другите са
нови и по същество. Колеги, подлагам на гласуване препращане по
компетентност на жалбата до съответния Административен съд.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова и Цветозар Томов);
против – 4 (Александър Андреев, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева).
Предложението се приема.
Колеги, препращаме до съответния Административен съд по
компетентност.
Колеги, нека да се върнем на докладите на

госпожа

Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали е жалбата с вх. № НС-22-305 от
07.04.2017 г. Съответно е публикуван и отговорът, който ви
прочетох и сега няма да ви запознавам отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
се запознаете.

Госпожа Бойкинова представи преди и отговора,

който също е публикуван във вътрешната мрежа.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не съм съгласна да кажем, че
преброяването на бюлетините и установяването на резултатите е
единствено в компетентността на СИК. Просто трябва да отговорим,
че резултатите се атакуват само пред Конституционния съд по реда
на еди-кой си текст от ИК и с това да приключим. Другите
обяснения са абсолютно ненужни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако докладчикът държи, аз ще подкрепя
така дадения отговор. Обаче аз правя друго предложение. Да остане
за сведение сигналът. Касае се за сигнал, в който се твърди, че имало
много сериозни нарушения. Твърди се от името на други лица, че са
чули тези, които са подателите на сигнала. Нямаме нито една данна,
нищо нямаме, което да сочи за вероятна основателност, че са се
случили точно така тези събития, които се описват. Голословни са
твърденията и най-нормалното нещо, макар и сериозни да са
твърденията в сигнала като нарушения, ако имаше данни за такова,
но тъй като няма данни, аз предлагам просто да оставим за сведение
сигнала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз съм съгласна да остане за
сведение предвид наистина общите твърдения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Колеги, които направихте предложения в зала, те бяха и с
оглед изготвения проект на писмо, но поддържате ли да се отговори?
Не виждам някой да поддържа да се отговори.
Колеги, остава за сведение.
Продължаваме със следващ докладчик по тази точка – това е
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, с вх. № НС-06-88 от 07.04.2017 г.
от община Пловдив сме получили акт за установяване на
административно нарушение на Медия груп 24 ООД, който му е
връчен срещу разписка в изпълнение на наше писмо с вх. № НС-06-
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81 от 01.04.2017 г.

и въз основа на наше Решение № 4655 от

26.03.2017 г.
Докладвам го за предприемане на последващи действия,
съответно за издаване на въпросното наказателно постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
Следващ докладчик по тази точка е

госпожа Румяна

Сидерова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имам един сигнал, но той е
изпратен по електронната поща и е без подпис, но има три имена и
адрес на лицето, което е дало сигнала. Сигналът е срещу общински
съветник от листата на БСП в Общинския съвет в Момчилград,
избран с преференция. Тъй като е бил с № 22 и там с 22 е бил
номерът на партията. Сигналът е с вх. № МИ-22-3 от 11.04.2017 г.
Аз мисля, че сигналът е от компетентността на Общинската
избирателна комисия – Момчилград, тъй като се касае за
неизпълнение на задълженията на общински съветник и очевидно е
за искане за прекратяване на пълномощията му на това основание.
Предлагам да го изпратим на ОИК – Момчилград, по
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, има ли други становища? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, с това считам, че сме изчерпали точка осма от
дневния ни ред.
Продължаваме, колеги, с точка девета от дневния ред:
9.

Доклад по разяснителната кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви помоля във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали да погледнете – има
различни подпапки. Подпапката на „Милива“ – това е окончателният
доклад по работата, която извърши тази фирма във връзка с
разяснителната кампания в интернет, чрез Google at word и във
Facebook. Докладвах го на предходно заседание.
Сега ви докладвам становище с вх. № ЦИК-09-65 от
10.04.2017 г. на главния счетоводител и на юрисконсулта
Радославова. На база на извършена от тях проверка за изпълнение на
договора ви предлагам да вземем решение, с което да одобрим
изпълнението, да упълномощим председателя да подпише приемопредавателния протокол и да бъде извършено плащането на тази
фирма.
Аз, а мисля и колегите, които се занимаваха пряко – Иванова,
Арнаудов - са тук в момента и останалите, с които непрекъснато
бяхме във връзка по време на кампанията с фирмата, можем да
кажем, че сме много доволни от работата, която имахме съвместно, а
и резултатите, които, както виждате, са качени във вътрешната
мрежа от доклада, го показват. Мога да цитирам, ако ви е интересно,
че например във Facebook чрез броя на хората, които са видели
съдържанието на страницата на ЦИК, на дневна база са достигали до
129 247, като са тръгвали от 19 000, а на месечна база уникалните
потребители са били 498 613 чрез рекламиране на постовете, които
са чрез платена реклама във Facebook, е достигнато съдържание на
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месечна база 404 617, броят на качените постове през кампанията са
достигали минимум до 7 на ден, като показванията на ден са 54 703,
а на месечна база – 812 586.
Във връзка с това ви припомням, че бутонът „аз гласувам“,
който за първи път във Facebook активирахме в Източна Европа и в
България на тези избори, в деня на изборите, когато в периода беше
активен от 6,00 до 22,00 ч., е използван от 97 461 граждани, които са
гласували и са показали във Facebook, че са го направили, като
кликването на този бутон води и до нашата страница.
В доклада има качено, че този бутон е използван и от доста
журналисти и популярни личности. Освен това чрез Google at word
сме постигнали също много високи стойности на кампанията. Има
ги в доклада, няма да се спирам на тях. Само ще ви кажа, че
процентът на ефективност, който е достигнат, е 33 процента, което
означава, че всеки трети потребител, който е видял текстовете на
рекламите в интернет, е посетил страницата на ЦИК, като 93
процента от тези кликове са от страната, 7 процента са от граждани,
живеещи в чужбина.
А по повод на импресиите в медиямикса, който ни беше
предложен, имаме реализирани 17 336 кликвания към сайта на ЦИК
във връзка с банерите, които се разпространяваха. Тоест, кликването
на банер е отивало към сайта на Комисията.
Много е подробен докладът, така че, който се интересува,
може да прочете. Има и демографско допитване във връзка с
образование, пол, възраст, как е разпределен интересът към
страницата на Комисията. Така че, на когото е интересно, може да се
запознае, а пък впоследствие в доклада, който ще изготвим за
кампанията, ще бъдем по-подробни. Така че ви моля в момента да
одобрим работата и да гласуваме подписването и изплащането на
„Милива“ на задълженията по договора.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, имате ли коментари?
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в оперативен порядък обсъждахме детайли от този отчет.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение от
госпожа Матева.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви документите на
България он еър. Качени са във вътрешната мрежа в папка,
озаглавена „България он еър“, а пък всъщност договорът е сключен с
„Инвестор.бг“ АД. В тази връзка е качено и становището на главния
счетоводител и на юрисконсулт Радославова във връзка с
изпълнение на договора за излъчване на аудиовизуални материали
от нашата разяснителна кампания и в телевизията, и в радиото, като
ви обръщам внимание, че тук е констатирано, че при изпълнение на
договора, специално в радиото, част от медия-плана не е спазен и за
излъчванията е посочено на кои дата – на пет дати – са били. Не са
излъчени в уговорените часове, а са излъчени по-късно. Били са
уговорени в диапазона от 18,30 до 19,00 ч. да бъдат излъчени
аудиоклиповете, а те са излъчени съответно около 19,20 – 19,22 ч.
Така че аз лично смятам, че при положение, че е спазена
датата и, общо взето, с малко е нарушен часовият диапазон и става
въпрос за 7,00 часа вечерта – 7,20 ч., когато мисля, че е време, в
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което се слушат такива новини и такива предавания, не смятам, че е
някакво кой знае какво нарушение на договора.
Затова ви предлагам да одобрим изпълнението на договора и
да упълномощим председателя и главния счетоводител да подпишат
съответните документи – приемо-предавателен протокол – и да бъде
извършено плащане по приложените фактури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-25-15 от 10.04.2017 г. То е от Нова броудкастинг груп. С него
ни се изпраща сертификат, фактура, запис на електронен носител с
излъчванията на нашите видеоматериали, приемо-предавателен
протокол, мадияплан и писмо с уточненията на кампанията. В
момента го докладвам за сведение. Виждате, че то отново е качено
във вътрешната мрежа. Така че ще ви моля, който иска, да се
запознае. Ще го предоставя на главния счетоводител и на
юрисконсулта за становище за изпълнение на договора и на
следващото заседание евентуално ще го докладвам за одобряване –
за плащане и за приемане на работата.
Също така ви докладвам за „Български пощи“ пристигнали
документи с вх. № ЦИК-99-187 от 10.04.2017 г. Те отново са във
връзка с договор за разяснителната кампания, за разпространението,
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безадресна доставка, за хибридната поща, която използвахме,
отпечатването на плакатите и разпространението на брошурите. Има
изпратена количествено-стойностна сметка, има изпратени фактури.
Ще ги дам отново за преглед на главния счетоводител и на
юрисконсулта за становище за изпълнение и на следващото
заседание ще го докладвам.
Материалите отново са качени в подпапка „Български пощи“.
Така че, който желае, може да се запознае с тях.
И последно в тази точка ви докладвам финален доклад на
Съвета за електронни медии. В подпапка „СЕМ“ се надявам да е
качен и последният, тъй като са ми предоставени три варианта за
доклад, надявам се да са с един и същи входящ номер – да, вх.
№ НС-20-119.1 и вх. № НС-20-119.2 от 11.04.2017 г. Първото е от 10
април, следващите две са от 11 април. Доколкото разбрах,
последният, който е изпратен и ви докладвам – от 14,40 ч. – е с
последните нанесени корекции от Съвета за електронни медии.
Както знаете, днес вие сте присъствали на презентацията на
този доклад, публичното му обявяване, така че го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Позволете ми свързан доклад, колеги.
С вх. № НС-20-121 от 10.04.2017 г. СЕМ е изпратил
съобщение за лицата от страна на Съвета за електронни медии,
които

ще

присъстват,

които

вече

присъстваха

на

тази

пресконференция, на които, колеги, беше осигурен достъп.
Докладвам го за сведение.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка девета от дневния
ни ред.
Колеги, преминаваме към точка десета от дневния ред:
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10.

Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-143
от 10.04.2017 г. по е-mail сме получили уведомление от господин
Стефан Августинов за това, че той като упълномощен представител
на ПП Воля няма да може да получава книжа и материали от ЦИК,
господин Марешки също не може поради заетост, поради което сочи
имена на лица, които да получат материали и документи от ЦИК.
Аз съм отговорила с писмо, че ЦИК може да предоставя
документи само на лица, които са изрично упълномощени.
Предлагам да отговорим по е-mail.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте това предложение с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, с вх. № ЧМИ-06-19/1 сме
получили уведомления от секретаря на община Димово – господин
Лозанов, за това, че на територията на общината във връзка с
частичните избори за кмет на гара Орешец няма изготвени
избирателен списък – Част втора.
Докладвам го също за сведение.
За сведение ще ви докладвам и писмо от Наджиля Ризова,
която е била член на секционната избирателна комисия на
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територията на гр. Глоджево – това установих след проверка в сайта
на област Русе, на РИК – Русе, от протокола с резултатите, по повод
на това, че не са им изплатени възнаграждения за изборите за
народни представители, а също така пише, че и за частичните
избори, които са били произведени на 19.02.2017 г. за кмет на
кметство Глоджево.
Извърших проверка в общината чрез обаждане по телефона.
Средствата са им били изпратени на 06.04.2017 г., пристигнали са в
общината на 07.04.2017 г. и в момента е създаден ред за изплащане
на възнагражденията.
Не така стои обаче въпросът с възнагражденията за
средствата от частичните избори. Знаете, че те са за сметка на
общините. Но за съжаление общинският бюджет, който е приеман,
поправян, допълван, изменян с осем решения на Общинския съвет, в
момента е предмет на висящ съдебен спор, поради което главният
счетоводител на общината каза, че не сме да разпорежда средствата,
докато не влезе в сила решение на съда. Но то ще остане за сведение.
Ние не можем да предприемем други действия. Всъщност
направената проверка е част от това.
Още нещо за сведение. С две писма с вх. № ПВР-04-03-4 и №
ПВР-04-03-4 от днешна дата от ГД ГРАО сме получили при нас
обратно избирателните списъци от произведените избори за
президент и вицепрезидент за първи и втори тур.
Само за сведение за сега ще ви докладвам, че с вх. № ПВР-403-3 пак от днешна дата сме получили писмо и четири папки за
извършената проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на
Изборния кодекс – гласували повече от един път на първи и втори
тур за изборите за президент и вицепрезидент, като на първи тур
повече от един път са гласували 81 лица, а на втория тур – 36 лица.
Гласувалите в нарушение на Изборния кодекс на първи тур са 53
лица, а на втори тур са 85 лица. Не съм правила още проверки,
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допълнително ще ви предложа съответните действия, но само на
прима виста, като погледнах някои от списъците, които са ни
изпратени с двойното гласуване, имам усещане, че поради
произвеждането едновременно на референдум и изборите за
президент и вицепрезидент някои от лицата са вписвани по два пъти
в един и същи списък. И това обяснява големия брой, защото
болшинството от тези нарушения са извън страната, на различни
места извън страната. Има, разбира се, и такива, където за
съжаление се е появило гласуване вместо член на секционна
избирателна комисия, знаейки, че няма да се върне, работи на друго
място.
Но по-нататък вече ще предприемаме действия.
Това е от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо, докладвам
вх. № 06-20. Във вътрешната мрежа трябва да е публикувано
писмото, което изпратихме в петък, ако не ме лъже паметта, до
кметовете на общини с копия до общинските избирателни комисии,
там, където ще се произвеждат частични избори за кметове на
30.04.2017 г. с копие и до главния секретар на Министерския съвет и
на ГД

ГРАО във връзка със задълженията на кметовете за

осигуряване на условия за работа, във връзка със задълженията на
кметовете като органи по чл. 23 от Изборния кодекс относно
съставянето на избирателните списъци, писмата, които изпращаме
във връзка с организацията на частични или нови избори по
принцип, включително с информация за лица за контакт от
Печатницата на БНБ, с които общините да се свържат и евентуално
да получат оферта за сключване на договор за отпечатване на
бюлетините.
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За последващо одобрение предлагам да гласуваме това
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Малко разбъркано ще ви докладвам.
Преди мъничко пристигна това запитване по електронната поща от
секретаря на община Главиница с вх. № МИ-06-220 от 11.04.2017 г.
с молба за спешно съдействие във връзка с постановление на
Районно управление на полицията – гр. Тутракан, получено чрез
ОИК – Главиница. Изисквало се да се осигури достъп до помещение,
в което се съхраняват изборни книжа от местни избори 2015 г. и
частични избори от 2016 г.
Питат ни дали е нужно разрешение за отваряне на
помещението или може да се позоват на т. 30 от Решение № 2662 от
2015 г. на ЦИК.
Предлагам да отговорим, като по електронната поща да
изпратим отговора с оглед на възможността по искане на
разследващи органи съгласно т. 30 от наше Решение № 2662 може да
се отвори помещението, без да е необходимо нарочно решение на
Централната избирателна комисия за разрешаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-0967 от 11.04.2017 г. Това е една докладна записка от госпожа
Манолова с приложени проекти на писма във връзка с необходими
последващи действия във връзка с инвентаризацията на разчетите
към 31.12.2016 г.
Спомняте

си,

че

от

доклада

на

Комисията

по

инвентаризацията стана ясно, първо, по отношение на остатък 350
лв. по сметка 4831 по бюджета на Централната избирателна комисия
с неясен произход. Трябваше да се направи допълнително проучване
и да се изясни откъде са те.
На второ място, имаше няколко телефонни апарата и лаптоп,
за които имаше представени удостоверения от районни управления
на полицията – Столично и СДВР – за което трябваше да се извърши
допълнителна проверка по образувани преписки по досъдебни
производства. В случая по тези два въпроса има извършено
проучване, първо, в частта относно остатъка от 350 лв. по сметката
така, както ви цитирах. Оказва се, че при обособяването на
Централната избирателна комисия като самостоятелно юридическо
лице през 2013 г. от Министерския съвет по сметка на Централната
избирателна комисия са преведени 1050 лв. за възстановяване на три
броя гаранции по 350 лв. От тях ЦИК е възстановила два пъти по

78
350 лв. на „Манифактура“ ЕООД и на „Деком интернешънъл“ АД.
Няма данни за третото лице, по чиято сметка трябва да се
възстанови този депозит или тази гаранция всъщност в размер на
350 лв.
Ние бихме могли да получим съдействие чрез проверка в
счетоводството в администрацията на Министерския съвет, за което
е изготвено проектописмо до главния секретар на Министерския
съвет с искане точно такова съдействие да получим от тях - да ни
предоставят информация за третата фирма, на която трябва да
възстановим тази гаранция.
В случай, че получим такава информация и такива данни, ние
ще извършим съответните действия.
Уважаеми колеги, второто писмо е до IV Районно управление
на СДВР по досъдебно производство № 1035/2010 г. и по преписка
от 28.01.2015 г. Приложени са и във вътрешната мрежа трябва да
има две удостоверения, които да са сканирани и публикувани, от
Четвърто Районно управление на полицията – две удостоверения във
връзка с установена липса на служебен лаптоп марка „Леново“ –
съответният модел. Досъдебното производство е от 2010 г.
удостоверението е издадено на 21.06.2010 г. Второто удостоверение
е по преписка, както ви казах, от 28.01.2015 г. Става въпрос за
установена липса на мобилен телефон Самсунг – Галакси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
В такъв случай подлагам на гласуване изпращането на тези
две писма.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, още една докладна
записка, която е с вх. № ЦИК-09-68 от 11.04.2017 г. относно
представен проект на договор с Центъра за градска мобилност ЕАД
за ползване на паркоместа.
Едно важно уточнение във връзка с този въпрос. Госпожа
Богданова успя да ме информира и аз й благодаря, за един факт,
който има значение и според мен. В строителна програма на
Столична община е предвидена цялостна реконструкция на бул.
„Дондуков“ от 01.06.2017 г. И може би сега си обясняваме защо има
свободни места там, където са нашите три паркоместа, които ние
ползваме безвъзмездно.
По тази причина предлагам, тъй като е установена връзка с
лице от Центъра за градска мобилност, но информация на
Централната избирателна комисия относно графиците за ремонта на
булеварда ще бъде предоставена след 18.04.2017 г. Аз специално
благодаря на

госпожа Богданова. Важното е да отчетем, че от

Центъра за градска мобилност и от Столична община не сме били
уведомени за този факт. Сключвайки договор, щяхме да се поставим
в невъзможност да се изпълнява след ремонтите дейности. Разбира
се, остава възможността за целия този период за една година, ако го
сключим или ние ще го сключим до периода, до който ще може да се
ползва това пространство.
Освен това във вътрешната мрежа помолих за сравнение да се
публикува договорът, който е в сила в момента до 20.04.2017 г., за да
може да се види разликата в цените по двата договора. За едно
паркомясто със Столична община трябва да се заплаща 650 лв. с
включен ДДС с, разбира се, 10 процента отстъпка при плащане за 12
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месеца в аванс и 5 процента при плащане в аванс за шест месеца по
договора, ако го сключим.
Виждате разликата в цените по договора. Затова ви
предлагам заедно с информацията, която ще получим от Столична
община по отношение на графика за ремонтни дейности по
отношение на булеварда и възможността да се изпълнява този
договор за целите си, да потърсим и да изискаме информация и за
други

възможности

в

близкия

периметър

до

Централната

избирателна комисия.
Колеги, всички възможности, включително и паркинга от
Източното крило, който е за Народното събрание, в случай че има
възможност близкостоящият паркинг до бившия мавзолей, и разбира
се, включително и други фирми, които предлагат такива услуги, за
да можем да изберем най-подходящата оферта, икономически
изгодна за нас. Да възложим на администрацията допълнителни
проучвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

от

община

Лясковец с писмо с вх. № ЧМИ-06-21/2 от 11.04.2017 г. ни е
изпратена информация за избирателите за 30 април. Докладвам ви го
с оглед на общата резолюция, която ще имаме за всички получени
такива писма, за да можем да вземем протоколно решение за
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публикуване на информацията за броя на избирателите по секции на
нашата страница в рубриката „Частични избори за 30 април“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова, с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От Гецово с вх. № ЧМИ-10-26 от
11.04.2017 г. сме получили информация за кандидатската листа. Но в
същото време, тъй като ние изпратихме по доклад на колегата
Нейкова още на предишното заседание информацията до ГД ГРАО,
до "Информационно обслужване" АД за извършване на съответната
проверка и сме получили писмо с вх. № ЧМИ-04-03-6 от 07.04.2017
г. от ГД

ГРАО

за извършена проверка на кандидатите,

регистрирани за участие в изборите на 30 април. Кандидатите
отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.
Мисля, че в този случай ние уведомявахме общинските
избирателни комисии за резултатите от извършената проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване изпращане на тази информация на
общинските избирателни комисии.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-23-110 от 07.04.2017 г. Това е писмо от заместникпредседател

на

Държавна

агенция

„Национална

сигурност“.

Получили сме записани на DVD само за Централната избирателна
комисия получени във ВКП протоколи за гласуване извън страната,
списъци за гласуване на секционните избирателни комисии извън
страната, справка за движението на документите.
Колеги, докладвам го за сведение. Няма резолюция за
публикуване във вътрешната мрежа. Предлагам дискът засега да се
съхранява в кабинета на председателя, а след това госпожа Ганчева
да бъде уведомена. Аз поемам ангажимента да я уведомя.
Ако има друго предложение, да бъде гласувано.
Уважаеми колеги, Районната избирателна комисия 17 –
Пловдивски, с вх. № НС-15-337 от 07.04.2017 г. ни уведомява, че на
07.04.2017 г. са предали на областна администрация – Пловдив,
книжата и материалите, които не са предназначени за ЦИК, а за
датите 8 и 9 април са осигурили присъствие на дежурни колеги.
С благодарност докладвам за ваше сведение.
Докладвам ви едно гневно писмо от господин К. Илиев от
с. Бели извор, община Враца, писмо, което аз ви докладвах и
изпратихме отговор. То е получено, между другото, отново с вх.
№ НС-06-87 от 07.04.2017 г. – за втори път се получава в оригинал.
Писмото е същото и е разпределено на госпожа Бойкинова. Аз го
взех, защото това ви го докладвам за сведение. Но другото писмо е,
както ви казах, с гневен изблик. Господин Илиев изразява
недоволството от отговора, който изпратихме.
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Моля да се запознаете с писмото. Аз ви го предлагам за
сведение на този етап, защото вярно е, че в това ново писмо с вх. №
НС-06-87/1 от 07.04.2017 г. няма резолюция.
Ще помоля да се публикува във вътрешната мрежа. Другите
също не са публикувани. Няма смисъл да ви ги докладвам в
момента, уважаеми колеги.
Докладвам ви една покана с вх. № ЦИК-00-178/2 от
10.04.2017 г. Тя е публикувана във вътрешната мрежа и е за семинар.
Докладвам две писма, които са във връзка с искане за
унищожаване на останалите за съхранение бюлетини и е с вх. № НС07-51 от 10.04.2017 г. от район „Надежда“ на Столична община.
Второто е с вх. № НС-00-374 от 10.04.2017 г. от район „Красна
поляна“, отново Столична община. Те искат бързо да се произнесем,
за да могат да си унищожат останалите като резерв бюлетини. Те са
качени във вътрешната мрежа, можете да се запознаете.
Уважаеми колеги, в практиката на Централната избирателна
комисия е имало случаи, в които с решение сме се произнасяли,
имало е случаи, в които с писма сме се произнасяли. Ако считате, че
не е късно, на следващото заседание ще предложа, но може би с
решение е най-добре, такава, каквато ни беше последната практика.
Уважаеми колеги, ще подготвя проект на решение с номер и
на следващото заседание да го приемем, за да може по еднакъв ред,
създаден изрично и със заповед на съответния областен управител
или кмет на община да се унищожат останалите за съхранение и
като резерв бюлетини в областните или общинските администрации.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-311 от 10.04.2017
г. и вх. № НС-00-312 също от 10.04.2017 г. – те са публикувани във
вътрешната мрежа. Помолих да публикуват сканиран и самия
договор от 23.02.2017 г. на "Информационно обслужване" АД за
компютърна обработка в РИК и ЦИК на протоколите на СИК и РИК
за резултатите от изборите за народни представители на 26 март
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2017 г. Във връзка с изпълнение на този договор, включително
сканиране и публикуване на секционните протоколи на СИК и
протокола на РИК и излъчване на заседанията на РИК в реално
време на интернет-страницата на съответната комисия с това писмо
са

представили

два

екземпляра

приемателно-предавателни

протоколи с предложение да бъдат приети от Централната
избирателна комисия и оформени с подписи на председател и
секретар в този случай.
Предлагам

да

приемем

работата

и да

упълномощим

подписването им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги,

подлагам

на

гласуване

така

направеното

предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
във вътрешната мрежа трябва да е публикувана обобщена
информация на служителите по административни звена в Народното
събрание. Моля да погледнете. Осъзнавам, че не сме цялата
комисия, но, както прецените. Дали е достатъчна информацията,
изготвена от администрацията във връзка с осъществяването на този
контрол по изпълнението на възложени задачи и осъществено
дежурство по график, предоставен от ръководителите на звената.
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Трябва да е с вх. № ЦИК-09-69 от 11.04.2017 г. Моля да го
видите.
Предлагам ви преди празниците да изпратим на музея на
София по два броя бюлетини за гласуване в изборите за народни
представители по райони и в секциите извън страната, предоставени
ни от Печатницата на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме с доклада по вх. № ЦИК09-69 от 11.04.2017 г.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, този доклад с
обобщената справка, с поименни списъци на служителите от
административните звена от Народното събрание с този номер е във
връзка и с докладна записка с вх. № НС-09-60 от 31.03.2017 г.
Докладната записка я бях докладвала с представени отчети за
осъществени дежурства по график на служители от Народното
събрание. Знаете, че на 23.03.2017 г. ние приехме за участие по
график за осъществяване на едно дежурство да се изплати
възнаграждение в размер на 50 лв. В протокола от 23 март обаче на
едно място фигурира 50 лв., на друго място фигурира 40 лв. Затова
днес изрично искам да го посочим, за да може това да послужи като
основание за изплащане. Става въпрос за едно участие по график в
размер на 50 лв.
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На същата дата ние разгледахме и оценихме участието на
служители от „Управление на собствеността“ във връзка с
пренасянето на чувалите и торбите с книжа и материали от секциите
извън страната от изборите за президент и вицепрезидент и от
националния референдум на 06.11.2016 г. при освобождаването на
малката зала - № 76а – и пренасянето им в хранилището на
Централната избирателна комисия. Тогава приехме, че в двата дни,
за часовете, в които бяха ангажирани, ние ще им изплатим
възнаграждение в размер на 50 лв. за цялостното им участие в тази
дейност и подпомагането на администрацията на Централната
избирателна комисия.
Сега и госпожа Цанева има едно допълнение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз ви предлагам към този списък да
включим и двама служители от Министерството на външните
работи, които много ни помогнаха, независимо от почивни дни,
събота и неделя, оказаха ни съдействие по отношение на
регистрация на международните наблюдатели, както и ходеха до
посолствата, връчваха баджовете и удостоверенията.
Така че предлагам да бъдат включени Константина Костова и
Ради Игнатов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, в такъв случай ан блок ще подложа на гласуване и
трите предложения.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
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Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
писмото с вх. № ЦИК-09-69 от 11.04.2017 г. изготвената справка е
по звена с посочване на броя на осъществените дежурства,
поименно, по дата, извършените дейности така, както те са отчитали
и

са

представили

„Администрация“

отчетите

пред

директора

на

Дирекция

госпожа Манолова, както ние възложихме на

госпожа Манолова изпълнението и контролни дейности по
осъществяване

на подпомагащата

функция.

Тази

справка е

подписана от госпожа Богданова и от госпожа Манолова на
11.04.2017 г.
С оглед на липсата на имената, които предложи госпожа
Цанева, предлагам тя да направи конкретно предложение за размер
на възнаграждението и посочване на функциите по гражданския
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам да бъдат изплатени на всяко от
лицата по пет дежурства съгласно определените вече от нас суми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите с докладите
си.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

с

оглед

направеното от кмета на Провадия предложение и уточнението,
което направихме по отношение на Решение № 4366 и съпоставката
на възнагражденията на Общинска избирателна комисия и на
членове на секционни избирателни комисии за произвеждане на
националния референдум в община Провадия предлагам да приемем
решение, като определим еднократно възнаграждение на членовете
на ОИК – Провадия, област Варна, за подготовка и произвеждане на
местния референдум на 14 май 2017 г. така, както са в Решение №
4366-МР от 28.02.2017 г., а именно: председател – 340 лв.,
заместник-председател – 310 лв. и секретар – същото, член – 280 лв.
Еднократно възнаграждение за членовете на СИК за
произвеждане на местния референдум: председател – 40 лв.,
секретар – 35 лв., член – 30 лв.
На членовете на СИК и ПСИК по чл. 444, ал. 1 от Изборния
кодекс, които предават протоколите и книжата, определяме по 10 лв.
допълнително възнаграждение извън еднократното възнаграждение,
което преди малко прочетох.
Точка четвърта – възнагражденията на ОИК и СИК са за
сметка на общинския бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4710-МР.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик - госпожа
Цанева.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК07-38-11 от 24.03.2017 г. получихме отчета от събранието на
експертната група по електорални въпроси, което се проведе на
21 март 2017 г. в Брюксел, на което присъствах. Тогава нямаше
възможност да ви докладвам, затова сега ви го докладвам.
Заседанието на работната група мина в две части. Първата
беше за това, че се даде пътна карта за следващите европейски
избори. Ще се въведе обща система, така наречената крип-ту-ту и
обмяна на данни за кандидати и регистрирани избиратели от
Европейския съюз, за да се избегне двойното гражданство.
Втората част беше, както си спомняте, по въпросника, който
ние не попълнихме, но се оказа, че срокът за изпращане на
въпросника е 30 юни 2017 г. А от септември и октомври, при
следващата среща вече ще започне да се разглеждат тези въпроси.
Получили сме с вчерашна дата превода. Има го. Взех участие,
споделих нашите добри практики на нашата комисия за поощряване
на мобилните граждани, както споделих, и че изпращаме на младите
избиратели, които ще гласуват за първи път, писма.
Сега се поставя един въпрос, няма днес да го решаваме,
предполагам. Тъй като аз, както знаете, бях по заместване на тази
среща, може би трябва да се реши въпросника кой ще го подготви.
Там имаме и допълнителна информация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Уважаеми колеги, във връзка с току-що изнесения доклад от
госпожа Цанева, дойде и очакван доклад, който следващата седмица
ще се докладва – благодарността за нашето участие и желанието да
получат по-голяма информация, свързана със стимулирането както
на младите, така и на българите извън страната.
Това ли бяха Вашите доклади, госпожо Цанева? Благодаря.
Следващите доклади са моите, колеги.
Колеги, първо бих искала да ви предложа да изготвим
съобщение, както и да уведомим общинските администрации, да
припомним на общинските администрации в общините, в които ще
се произвеждат частични избори на 30 април 2017 г. за това, че на 15
април изтича срокът, в който избирателите с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното
помещение, но желаят да гласуват, могат да заявят желание за
гласуване с подвижна избирателна кутия, както и че на същата дата
изтича срокът за подаване на заявления и вписване на избирател в
списъка по настоящ адрес, избирател, чийто постоянен и настоящ
адрес са в различни населени места.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това съобщение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги,

бих

искала

да

ви

припомня,

че

съгласно

хронограмата за изборите за народни представители срокът, в който
трябва да бъде издаден бюлетина с резултатите, изтича скоро. Ето
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защо, колеги, моля отговорниците и ръководителите на различни
работни групи да подготвят съответния материал и да ми го
предоставят за увода към бюлетина най-късно следващия петък – 19
април 2017 г.
Трети доклад, колеги. Във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК07-31/1 от 11.04.2017 г. с моя резолюция във вътрешна мрежа е при
докладчик, колеги, докладчикът не съм аз, но дойде при мен, ще си
позволя да ви докладвам превод от английски на пролетни семинари
на

Пъблик

администрейшън

Великобритания. Предполагам,

интернешънъл.

Това

е

от

госпожо Цанева, че на Вас ви е

разпределено. Да.
Уважаеми колеги, докладвам ви го за сведение, защото става
дума за семинари, свързани с повишаване ефективността на
политиката, анализ и използване на доказателства, оценка на
въздействието.

Ръководителите

на

политическо

ниво

и

практикуващите в областта на публичните услуги как да се научат да
оценяват въздействието на политическите инициативи и други
подобни.
Колеги, това е предложение за семинар от 10 до 14 юли
2017 г. Лично аз предлагам той да остане за сведение.
Уважаеми колеги, обръщам ви внимание. С вх. № ЦИК-07-32
от 10.04.2017 г. сме получили писмо от

господин Шолноки,

генерален секретар на Асоциацията на избирателните комисии от
Централна и Източна Европа. С това писмо – преводът също е
публикуван във вътрешната мрежа – са ни изпратили едно
изследване, с което ние сме се ангажирали да попълним, да
отговорим. Изследването би следвало да бъде попълнено до 28
април, колеги.
В тази връзка, тъй като е предоставено за превод само като
писмо, в тази връзка, колеги, аз ще помоля да бъде извършен превод
и на самото изследване. Но моля да формираме една малка работна
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група, за да можем да попълним по-бързо това стратегическо
изследване.
Госпожа Сидерова! Благодаря. Друг желаещ? Благодаря Ви,
госпожо Сидерова, ще Ви имам предвид.
Уважаеми колеги, отново моля за внимание. Получено е с вх.
№ ЦИК-07-30 от 05.04.2017 г. с превод от 10.04.2017 г., колеги,
следното писмо, отново от господин Шолноки. Чета ви превода:
„Уважаема

госпожо

Робинсън,

Асоциацията

на

избирателните комисии от Централна и Източна Европа беше
поканена да участва в програма за наблюдатели на избори през
месец май. Ще имате ли възможност да участвате и да
представлявате Асоциацията като председател на това събитие?
Секретариатът ще покрие разходите за Вашия самолетен билет.
Моля да ни информирате до 10 април най-късно за Вашата
готовност…“
Уважаеми колеги, предлагам да отговорим любезно в
рамките и на днешния ден, че с оглед ангажиментите, които можем
да изредим, за съжаление няма да ми бъде възможно да
представлявам тази Асоциация.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги,

следващият

докладчик

е

госпожа

Матева.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, много набързо искам да ви
помоля да одобрим становището на главния счетоводител и на
юрисконсулт Радославова във връзка с изпълнението на договора на
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„Български пощи“, който ви докладвах днес, по-рано. Те са
извършили преглед. Имам становище и предложението е да се
приеме работата и да се извърши плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Матева, да продължите докладите си.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, днес ви докладвам само за
сведение поредното писмо от Софиямед във връзка с проверката,
която извършваме за това, че едно лице беше извадено от списъците
за гласуване по информация, че е включено в списъците за гласуване
на Софиямед. Става въпрос за Цветан Кирилов Лозанов. По негов
сигнал в изборния ден запознахме да извършваме тази проверка.
Оказа се, че в УМБАЛ „Софиямед“ не е лежало такова лице.
Пациентът е бил с имената Цветан Кирилов Георгиев. Но въпреки
всичко трите имена на Цветан Кирилов Лозанов и ЕГН-то са
подадени към кмета на община Видин, за да бъде изваден от
списъка.
След празниците ще ви предложа писмо до район „Изгрев“,
където е изпратена тази информация, за да получим от тях подробна
информация.
Също така в момента за сведение ви докладвам докладна
записка

от

господин

Николай

Желязков,

която

ми

е

преразпределена от колегата Пенев. Тя е с вх. № ЦИК-09-62/1 от
07.04.2017 г., но днес на обяд ми беше дадена. Тя е във връзка с
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гражданските договори за обществените поръчки. Предишния път,
ако си спомняте, колегата Пенев докладва. Трябваше да се върне, да
бъде изработена отново и да бъдат съгласувани договорите с
ръководителите на работни групи във връзка с тези обществени
поръчки. С мен поне не е съгласувано. Колегата Райков го няма.
Предлагам ви в момента да остане отново за сведение и след
празниците да съгласуваме всички, да дадем забележките си по тези
договори, да бъде внесено за доклад и одобрен най-после.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Уважаеми колеги, давам думата на

господин Чаушев за

доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа
има няколко писма в три смислови групи. Първите три са текстове
от ПП ДОСТ, получени по електронен път, и една позиция на НПСД
във връзка с гласуването в чужбина. Пристигнали са по електронен
път. Има множество адресати на тези писма. Явно са ги пуснали
навсякъде. Сред тези множество адресати е и Централната
избирателна комисия.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващото са писма от СИЕЛА – Норма
АД с вх. № ЦИК-00-373 от 10.04.2017 г. Докладвам го от името на
господин

Райков

за

запознаване

към

настоящия

момент.

Публикувано е във вътрешната мрежа По същество става въпрос, че
ни приканват да обявяваме обществени поръчки и за частични и
нови избори – е смисловото ядро на този текст.
Засега го докладвам за сведение и запознаване. Когато дойде
колегата Райков, ще направи по-обстоен доклад.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз ви
моля да се запознаете с писмата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Последното писмо в случая е един
интересен материал и това е статистика за използване на обучителни
материали на нашата страница. Моля да се запознаете с него. Ще
направим по-сериозен анализ върху тези цифри. Доста цифри има
там. По същество основният обучителен портал е посетен 121 114
пъти от 71 776 потребители. В текста ще видите, има и разбивки за
начина на ползване на нашите обучителни материали.
Също го докладвам за сведение и последващ доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
Следващ докладчик е

господин Цачев. Заповядайте,

господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви заедно две
писма, тъй като са с идентичен предмет. С писмо с вх. № НС-09-24 и
вх. № НС-09-25 от 10.04.2017 г. Районна прокуратура – Плевен, ни
уведомява, че по наказателни дела на Районен съд – Плевен, на две
лица е определено наказание да заемат изборна длъжност за срок от
три години.
Докладвам ги за сведение, като ще извършим проверка по
отношение на тези лица предвид предстоящите частични избори на
30 април 2017 г., а също така ще бъдат вписани, ще бъдат добавени
към регистъра, който вече ние създадохме за такива случаи по
отношение на изискването да бъдат извършвани проверки на такива
лица.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № МИ-04-03-12 от 07.04.2017 г. С
това писмо ГД ГРАО ни уведомява, че лицата по постоянен адрес в
кметство Дренов, община Ловеч, област Ловеч, са 202, предвид
което, колеги, не са налице изискванията на чл. 16 от ЗАТУРБ и не
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следва да правим предложение до Президента на Република
България за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство
Дренов.
Предлагам да изпратим писмо, както правим в други случаи,
до кмета на общината и до Общинската избирателна комисия по
отношение на това обстоятелство, че ние няма да направим
предложение за произвеждане на частичен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Цачев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, имате ли други доклади? Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам вече това помещение, в
което имаме изборни книжа и материали от изборите от 2016 г. и
предвид редица проверки и писма, които стоят и чакат, тъй като
решихме да не го отваряме, а по делото за референдума всеки
момент Върховният административен съд ще се произнесе, да
можем вече да осъществим достъпа до това помещение и да
извършим необходимите справки, които се искат по различните
производство и които стоят и изчакват. Мисля, че няма смисъл
повече да задържаме това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Уважаеми
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Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, току-що ми беше
разпределен подобен сигнал за Момчилград – по същия повод.
Предлагам към другото писмо да го прикачим и него. Входящият №
е МИ-22-4 от 11.04.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колеги,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря Ви, колеги.
Мисля, че с това изчерпахме докладите за днес.
Колеги, закривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
Свиквам следващото редовно заседание в следващия
вторник, 18.04.2017 г., от 13,30 ч. и ви пожелавам светли празници.
(Закрито в 18,10 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
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Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

