ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 522
На 6 април 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади по медийни пакети.
Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Росица Матева, Ерхан Чаушев, Мартин
Райков, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Владимир Пенев
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения.
Докладват: Мария Бойкинова, Ерхан Чаушев
3.а. Доклад по разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват:
Георги
Баханов,
Метин
Сюлейман
4.а. Обсъждане с Агенцията за електронно управление.
Докладва: Йорданка Ганчева
5. Докладни по договори.
Докладва: Владимир Пенев
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6. Уточнения на официални срещи и пресконференции: МС,
СЕМ, ОС.
Докладва: Мария Мусорлиева
7. Доклади относно писма до прокуратури.
Докладват:
8. Доклади по писма.
Докладват: Таня Цанева, Иванка Грозева,
Румен Цачев, Владимир Пенев, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Ерхан Чаушев
8.а. Промени в състава на общинската избирателна комисия –
Димово.
Докладва: Иванка Грозева
9. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и
Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър
Андреев, Емануил Христов и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добър
ден, уважаеми колеги! В залата сме 13 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 6 април 2017 г.
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Отсъстват: госпожа Ивилина Алексиева – председател на
ЦИК, Цветозар Томов, Емануил Христов и Александър Андреев по
обективни причини. Останалите са се обадили, че ще закъснеят, а
други колеги дописват проектите си.
Виждате проекта за дневен ред. Моля ви да се заявите за
допълнения към така предложения ви дневен ред.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Уважаема
госпожо
председателстващ, моля да ме включите с нова точка „Обсъждане с
Агенцията за електронно управление“ по повод съвместния ни
проект, като ще моля колегите да се запознаят с току-що
пристигналите материали във връзка със споразумението, които бяха
предмет на среща на 4 април 2017 г. Те са разположени в папка с
моите инициали и по необходимост, ако трябва, да направим и
работно обсъждане и след това да вземем отношение по поставените
въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Възразявате ли това да бъде нова точка 4.а.?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не възразявам.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председателстващ, ако може
една нова точка: „Доклади във връзка с отчитане на работата по
разяснителната кампания“, да ме включите в т. 2 – отваряне на
запечатани помещения, и в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Искате ли
точката за разяснителната кампания да бъде 3.а.?
РОСИЦА МАТЕВА: Да, съгласна съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кой друг
желае думата? – Заповядайте, господин Сюлейман, след това
господин Чаушев.
МЕТИН
СЮЛЕЙМАН:
Уважаема
госпожо
председателстващ, моля ви да ме включите в т. 4 – доклади по дела,
жалби и сигнали, и в т. 8 – доклади по писма, в така предложения
дневен ред.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: В т. 2 – относно отваряне на запечатани
помещения, в т. 3 – доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения, и в т. 8 – доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други
колеги? – Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председателстващ, ако
обичате, да ме включите в т. 4 – доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли
други предложения? – Ако няма в момента други предложения, ви
моля да гласуваме така предложения и допълнен дневен ред, а
впоследствие колегите, които в момента пишат, ще можете да се
заявите.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, искам да ви кажа за това, което предложи госпожа
Ганчева – обсъждане с Агенцията за електронно управление. Моля
ви наистина в следобедната част от заседанието да направим
обсъждане, защото е важно, защото знаете какво е заложено в
Изборния кодекс и не можем да отлагаме тези въпроси.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само да ви кажа, че в моята
папка за днешното заседание е списъкът с кандидатите за кметове в
частичните избори на 30 април 2017 г., за ваша информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,
преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния ред:
1. Доклади по медийни пакети.
Започва госпожа Цанева и след това госпожа Катя Иванова.
Заповядайте, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, ще ви помоля да отворите на папка
„Медийни пакети“ с дата 29 март 2017 г.
Първо ще ви докладвам вх. № НС-24-133 – анекс към договор
със същия номер, между БНР – Радио Видин и партия „Воля“.
Изпратили са ни само анекса, все още не са изпратили
доказателствен материал. Договора сме одобрили. Беше на стойност
792 лв. с ДДС, а анексът е за редуциране на тази сума в по-малък
обем на изпълнение – 600 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка с вх.№ НС-24-286 е
искане за изплащане по медиен пакет между ПП „Партия на
зелените“ и „Оберон – радио Макс“ на стойност 2679,74 лв. със
съответния сертификат за аудиоматериал – за излъчване на 30секунден спот. Предлагам ви искането да бъде одобрено.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева), против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-287 от същата дата е
постъпило искане за изплащане по медийни пакети между коалиция
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„Кой – Българската левица и Зелена партия“ и медията „Оберон –
радио Макс“ със съответните доказателствени материали.
Стойността е 993,60 лв. за 30-секунден клип. Както виждате, дадени
са по време, часови пояси и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева), против – 1 (Георги Баханов).
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-288 от същата дата е
искането за заплащане на медийна услуга от Радиокомпания „Си.
Джей“ ООД и коалиция „Кой – Българската левица и Зелена
партия“, на стойност 821,10 лв. с ДДС, със съответния
доказателствен материал за излъчване на 30-секунден клип – 5 броя.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева), против – 2 (Георги Баханов, Мартин Райков).
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
искания за изплащане на суми по медийни пакети. Същите се качени
в папка от 31 март 2017 г.
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Постъпило е искане от „Зебра БГН“ АД – „Клуб Зет“ с вх. №
НС-24-290. Искането е по договор за медийни услуги с политическа
партия „ДОСТ“. Стойността на договора е 7200 лв. с ДДС.
Приложени са всички изискуеми документи, удостоверяващи
изпълнението на договора. Касае се за 4 броя аналитични статии в
сайта, съгласно договора, като се удостоверява, че дейността е
извършена. Приложени са и съответните доказателства, както и
искане – фактура за изплащане на съответната сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Аз имам предложение да не одобряваме
тези заявки, тъй като се запознах с четирите статии и няма нищо
предизборно в тях, а основно са нападки към друга конкретна
партия. Няма нито „Гласувайте за…“, нито бюлетина, а са изявления
на Евгений Михайлов против ДПС и всякакви такива различни – как
трябва да се гласува, как… Официално ЦИК плаща за нещо, което…
Тук има нападки и срещу ЦИК, че се ограничава гласуването. Няма
нищо предизборно в тия статии и защо трябва да плащаме държавни
пари за статии, които са нападки спрямо политически субекти и
държавни институции?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбрах.
По същество това е обратно предложение.
Подлагам на гласуване първо основното предложение на
госпожа Иванова и след това ще подложа на гласуване
предложението на господин Райков.
Сега режим на гласуване на предложението на Катя Иванова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5 (Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева), против – 8 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев).
Предложението не се приема.
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Режим на гласуване на предложеното от колегата Райков…
Подлагам на гласуване предложението на господин Райков, много ви
моля.
Режим на прегласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев), против – 5
(Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева).
Предложението не се приема.
Заповядайте нататък, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-291 от 31 март 2017 г. от Златко Спасов Здравков, регистриран
като независим кандидат за народен представител, и ЕТ „Зетра –
Петко Чернев“. Приложени са документи, удостоверяващи
изпълнението на договора. Става дума за един брой предизборен
клип с дължина 50 секунди, излъчване на предизборен клип по
телевизия „Зетра ТВ“ 50 секунди в посочените часови пояси и с дати
на излъчване, като стойността на договора е 4944 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 4 (Георги
Баханов, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева).
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предвид предходното гласуване, с
което гласувахме материалите и одобряването на договора за партия
„ДОСТ“, предвид доказателствата, които са представени при нас по
изпълнението на този договор, а също така и предложението на
колегата Райков какво съдържат тези статии, аз предлагам
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Централната избирателна комисия да прегледа материалите и ако
намери за необходимо, да се сезира за извършено нарушение по
Изборния кодекс във връзка с предизборната кампания, която се
води от тази партия. Ние не одобрихме плащане по този договор
именно с презумпцията, че е налице вероятно извършване на
нарушения по Изборния кодекс. Затова ще помоля да бъде
извършена проверка на тези доказателства и ако е необходимо, да се
поизнесем допълнително.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нека да
го подложим на гласуване, защото иначе остава така.
Подлагам на гласуване предложеното от колегата Цачев.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против
– 4 (Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева).
Има решение.
Искате ли отрицателни вотове? – Не.
Заповядайте нататък, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-292 от 31 март 2017 г. от „Дарик Радио“ АД по договор с
политическа партия „Възраждане“, на стойност 2400 лв. Приложени
са всички изискуеми доказателства. Става дума за излъчване в
национален ефир на „Дарик радио“ на клип, записан в приложение
към протокола за приемане изпълнението на договора в пълен обем,
на посочените в медия плана дати и часове.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 2 (Георги Баханов,
Мартин Райков).
Предложението се приема.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-293 от 31 март 2017 г. за изплащане на сумата от 3000 лв. Отново
страни по договора за медийни услуги са: „Дарик Радио“ този път по
договор с политическа партия „Партия на зелените“. Касае се за
излъчван аудио клип в посочените в медия плана часове и дати.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване. (Реплики.)
КАТЯ ИВАНОВА: Има две фактури, колеги. Едната е за 3000
лв., другата – за 30 000 лв. Ако искате, ще го отложим.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Отменяме това гласуване. Отлагаме го да се прегледа да не би да
има техническа грешка, защото е почти невъзможно.
Друго имате ли, колега Иванова? – Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение по договор за медийни услуги с вх. №
НС-24-294 от 31 март 2017 г. Писмото е от „Ен Ем Медия“ ЕООД –
вестник „Ретро“, по договор с политическа партия „Възраждане“, на
стойност 1238,54 лв. Става дума за заплащане на един брой
рекламно каре във вестник „Ретро“ по медийния пакет с политическа
партия „Възраждане“. Приложени са доказателства, удостоверяващи
изпълнението на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – 1 (Мартин Райков).
Предложението се приема.
КАТЯ ИВАНОВА: Следващите искания за изплащане на
възнаграждения, са качени в папка „Медийни пакети“ от 4 април
2017 г.
Докладвам ви искане с вх. № НС- 24-297 от 4 април 2017 г.
Искането е от българското национално радио по договор с
политическа партия на зелените. Стойността на договора е 4800 лв.
Става дума за клипове за предизборна кампания на политическа
партия на зелените, излъчени на посочените в сертификата за
излъчване дати и часове.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-298 от 4 април 2017 г. Отново искането е постъпило от
българското национално радио, този път по договор за медийна
услуга с политическа партия „Възраждане“. Приложени са всички
необходими документи. Стойността на договора е 4800 лв. Става
дума за излъчване на предизборни клипове на посочените дати и в
посочените часове. Всичките са 30-секундни клипове.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, последното искане, което ще ви
докладвам, е с вх. № НС- 24-299 от 4 април 2017 г. Отново искането
е от Българското национално радио по договор с коалиция „Кой –
Българската левица и Зелена партия“. Стойността на договора е 1680
лв. Отново се касае за излъчен клип на посочените дати и часове в
сертификата за излъчване, който е приложен в доказателствата за
изпълнение на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка
втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви за сведение писмо с
вх. № НС-06-83 от 3 април 2017 г. от кмета на община Разлог, с
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което ни уведомява, че е отворено помещение и са преместени
книжата от изборите за народни представители през 2014 г. в друго
помещение до предаването им на „Държавен архив“, въз основа на
наше решение, с което сме разрешили отварянето. Приложени са
заповед на кмета и протокол на комисията за отварянето.
За сведение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви отново проекта
за решение с № 4668 в моята папка, относно отваряне на запечатано
архивно помещение в район Столична община - “Нови Искър”, в
което се съхраняват изборни материали и книжа от произведените
избори за общински съветници и кметове и за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., с цел
архивиране на книжата от тези два избора и предаване в „Държавен
архив“ – София. Помещението се намира в сградата на Столична
община – район „Нови Искър“, ул. „ Искърско дефиле“ № 123. В
това помещение се съхраняват само тези изборни книжа. Няма
книжа от други избори.
Предложила съм ви проект за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване. Става въпрос за изборите
през 2011 г. и за архивиране.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева), против – 1 (Севинч Солакова).
Уважаема госпожо Сидерова, номерът на решението е 4695ПВР/МИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило по
електронната поща писмо от секретаря на община Криводол, с вх. №
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ЦИК-14-26 от 5 април 2017 г. Към него са приложени оригиналното
писмо на секретаря на общината, заедно с протокол от 19 октомври
2016 г. за отваряне на запечатано помещение, заповед на кмета на
общината, писмо от 14 октомври 2016 г. на Районно управление на
МВР – Враца, приемо-предавателен протокол и протокол от 3 април
2017 г. за отваряне на помещението.
За сведение ви го докладвам.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ПВР- 14-94-2 от 3 април
2017 г. е постъпило писмо в Централната избирателна комисия от
Илийчо Лачовски – кмет на община Кнежа, с което ни моли да
отвори запечатано помещение в община Кнежа, област Плевен, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените
избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и
30 октомври 2011 г., с цел предаване на изборните книжа на
„Държавен архив“ – гр. Плевен.
Може да погледнете проекта ми за решение в моята папка и
да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колега Райков, номерът на решението ви е 4696ПВР.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-14-26 от 04.04.2017 г., което е искане за отваряне на
запечатани помещения в община Белослав, област Варна, като молят
да разрешим разпечатването и отварянето на помещения в община
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Белослав, Варненска област, в които се съхраняват изборни
материали и книжа от произведените избори за президент и
вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. и от произведените
избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. за
извършване на експертиза и предаване на подлежащи на архивиране
документи на отдел „Държавен архив“ – гр. Варна.
Колеги, аз съм подготвила проект за решение с № 4680, като
само за коректност на доклада отбелязвам, че в писмото се сочи
помещения в общината. Не се сочи точно къде са находящи и ако
мислите, че има нужда от уточнение… (Реплики.)
Няма, добре.
Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Уважаема госпожо Ганчева, номерът на решението ви е 4697ПВР.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам още едно.
Докладвам ви вх. № ПВР-06-74 от 5 април 2017 г. Това е
писмо от община Мъглиж, с което приложено са ни изпратили копие
от заповедта за определяне на лица, които са присъствали при
разпечатване на помещение в изпълнение на наше решение, както и
копие на протокола, съставен по наше Решение № 2662-МИ/НР от
18 октомври 2015 г.
За сведение.
Господин Ерхан Чаушев, заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа има проект за
решение във връзка с искане за отваряне на запечатано помещение в
община Доспат, получено с вх. № ПВР-14-98 от 4 април 2017 г.
Администрацията, респективно кметът на община Доспат иска да
архивира книжа с изтекъл срок на съхранение във връзка с
президентските избори през 2011 г. – от едно архивно помещение,
което е било обособено само за този тип документи с изтекъл срок
на съхранение.
Проектът на решение е стандартен. Съответно въз основа на
наше Решение № 3796-ПВР/НР, след извършване на съответните
действия протоколите подписани, съответно и експертизата, която
ще бъде извършена, да ни бъдат изпратени.
Предлагам по стандарт да одобрим това решение. За
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Номерът, уважаеми колега Чаушев, е 4698-ПВР.
Господин Ивайло Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № НС-14-13\1 от 3 април 2017 г. от
Асеновград. С тяхно писмо от 27.02.2017 г. ни били отправили
искане – аз не видях такова писмо. Не си спомням на мен да е било
разпределяне.
Искането е за предоставяне на достъп до запечатано
помещение – склад № 6, където се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г.,
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във връзка с извършване на експертиза и предаване на книжата и
материалите на „Държавен архив“ – Пловдив.
Вижте решението. В моята папка са две. Това е с вх. № НС14-13-1 от днешна дата. Трябва да са качени.
Предлагам да им разрешим.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Номерът на решението ви, уважаеми колега Ивков, е 4699ПВР.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам още един проект пак от
Асеновград. Искането сега не е за склад № 6, а за склад № 3, където
се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори
за народни представители, а предишното беше за президент и
вицепрезидент. И решението е без чл. 338 от Изборния кодекс,
отново трябва да е махнат абзацът за референдума – че не се смесват
и т.н. (Реплики.) Пише, че се съхраняват само тези от 5.10.2014 г. Не
съм ги питал дали се съхраняват и други книжа и материали, а освен
това и без тоя абзац… (Реплики.) Какво ни интересува дали се
съхраняват?
Добре, ако случайно се съхраняват от референдум, ще
вкараме указанията да не ги смесват…
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбира
се, заповядайте да се запознаете.
Добре, докато колегата го качи и ще го погледнем веднага
след това, заповядайте, госпожо Иванова,
за техническото
уточнение по медийния пакет.
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1. Доклади по медийни пакети.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, връщам отново на доклад искане
за изплащане на възнаграждение по договор за медийна услуга на
дата 31 март 2017 г. в папка „Медийни пакети“. Вече е качена
коректната фактура по искането на „Дарик Радио“, от която се
установява, че стойността на договора е 3000 лв. Можете да я
видите, тя е отделен файл „Дарик фактура“, поради което ще ви
моля… (Реплики.) Номерът е НС-24-293, но фактурата е изнесена
отделно. Пише „Дарик фактура“
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, моля режим на гласуване. Върнахме го заради
техническата грешка, че не е 30 000, а 3000 лв.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – 2 (Георги Баханов, Мартин Райков).
Предложението се приема.

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Господин Пенев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-06-73 от 4 април 2017 г. от кмета на община Габрово. С
посоченото писмо в изпълнение на Решение № 1392 от 6 януари
2015 г. и Решение № 4241-ПВР от 7 февруари 2017 г. на
Централната избирателна комисия, ни се предоставя информация
във връзка с действия за архивиране на книжата за избиране на
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президент и вицепрезидент на републиката от 23 и 30 октомври 2011
г. Изпратена ни е заповедта на кмета, с която са определени
длъжностните лица от общинската администрация, също така
протоколът за извършените от комисията действия, приемателнопредавателният протокол между община Габрово и „Държавен
архив“ – Габрово, за предаване на книжата, които подлежат на
предаване на архив, писмо, с което е изпратен акт за унищожаване,
както и самият акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл
срок на съхранение, становището на главен експерт в отдел
„Държавен архив“ – Габрово, относно ценността на предложените за
унищожаване неценни документи с изтекъл срок на съхранение и
протокол за приемане на неценни документи от форма, която е
извършила унищожаването им чрез нарязване.
Колеги, докладвам го за сведение.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Сега гледаме вх. № НС-14-13 за изборите
за народни представители от 5.10.2014 г. – склад № 3. Само че има
грешки в проекта и те ще бъдат поправени – тези които виждам – по
следния начин: в правните основания няма да е Решение № 3796ПВР/НР, а ще е Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. и
ще вкараме също така Решение № 1392. И ще махнем решението,
което е за ПВР/НР, защото тук се съхраняват само книжата от
произведените избори за народни представители и е за предаването
им на „Държавен архив“. Тоест, вместо решенията, които виждате,
ще цитираме Решение № 1392, махнали сме чл. 338, защото няма
президент. Това виждам за момента. Ако видя нещо друго, ще го
поправя.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Системата не отчете гласуването на колегата Нейкова.
Режим на прегласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колега Ивков, номерът на решението ви е 4700-НС.

Продължаваме с разглеждането на точка трета от дневния
ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от общинската избирателна комисия –
Велико Търново, за проведено дежурство на 15.03.2017 г. от
председател, секретар и трима членове. Дежурството е във връзка с
направено искане от орган на разследването по досъдебно
производство, за предоставяне на заверени преписи на избирателни
списъци и заснемането им от състав от три вещи лица-графолози.
Във връзка с това те са отворили помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали, съвместно са
упълномощили представители на община Велико Търново, оказали
са съдействие на вещите лица снимали са избирателните списъци.
Съответно са ни приложили и протоколите за отваряне на
помещението.
Предлагам ви да изплатим това дежурство на основание
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК. По преписката има
счетоводна справка, както и контролен лист за предварителен
контрол с мнение да бъде изплатено възнаграждението.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-44 от 4 април 2017 г. сме
получили искане от общинската избирателна комисия – Смолян.
Искането е за изплащане на възнаграждение за заседание, проведено
на 30.03.2017 г., на което са присъствали председател, заместникпредседател и 7 членове. На това заседание са прекратили
пълномощията на общински съветник, съответно са обявили за
избран друг общински съветник от същата листа. Поради което на
основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 7
от ЗМСМА предлагам да им се изплати въпросното възнаграждение
за това заседание.
Също така на 4 април 2017 г. са провели заседание, на което
са присъствали председател, заместник-председател и 7 членове.
Също са прекратили правомощия и съответно са обявили за избран
следващия от листата общински съветник, поради което на
основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 7
от ЗМСМА предлагам също да им се изплати възнаграждение за
това заседание.
По преписката има съответните контролни листове и справки
от счетоводството. Предлагам да се гласува изплащането на
възнаграждения за тези две заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.

Сега ще дам думата на госпожа Матева по следващата точка
и упълномощавам за кратко госпожа Грозева да води:
3.а. Доклад по разяснителната кампания.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви в момента само за
сведение. Ще ги предам на счетоводството и на юристите за преглед
за изпълнение на договора, документи, пристигнали от „България он
ер“ с вх. № НС-25-13 от 5 април 2017 г., за излъчване на
материалите от нашата разяснителна кампания по тази телевизия въз
основа на сключен на 17 февруари 2017 г. договор.
Както казах, за сведение и проверка за изпълнение, след
което ще ги внеса отново за гласуване.
Докладвам ви за сведение сертификат за излъчване от
Българското национално радио, с вх. № НС-25-12 от 4 април 2017 г.
Както знаете, Българското национално радио, както и Българската
национална телевизия излъчват материалите на Централната
избирателна комисия по разяснителната кампания без да имаме
договорни отношения с тях. Заплащането става чрез план-сметката и
директно по бюджета на съответните медии, така че само за
сведение е този сертификат. 144 излъчвания имаме на нашата
разяснителна кампания на аудио-визуалните произведения по
Българското национално радио.
Отново за сведение ви докладвам заключителен доклад от
„Милива“ ООД, които провеждаха нашата разяснителна кампания в
интернет и във фейсбук. Входящият № е НС-25-14-1 от 6 април 2017
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г. Доста обемен е докладът. Има и материали, които са на диск. Ще
го предам отново за преглед от юристите и от счетоводството и след
това с тяхното становище ще ви го докладвам.
Докладвам ви приемо-предавателен протокол, подготвен от
нашите юристи, подписан от юрист и главен счетоводител, за
приемане на работата на „Премиер Студио Плюс“, които изготвиха
аудио-визуалните произведения, както и обучителните материали. И
предлагам да гласуваме приемане на работата им, за да бъде
подписано от заместник-председателя госпожа Мусорлиева и да
може да бъде извършено заплащането по договора.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с моите инициали
трябва да са качени няколко писма, които са изготвени. Това са
благодарствени писма, които предлагам да изпратим, като текстът е:
„Централната избирателна комисия благодари на Вас и
ръководените от Вас институции за съдействието при
разпространение на информационни материали от разяснителната
кампания за изборите за народни представители, произведени през
март 2017 г.
Заедно с това изразяваме и нашата увереност, че при
следващи избори (и/или реферeндуми – без този текст, останал от
предишния път) отново ще съвместим усилията си, за да
гарантираме на българските избиратели информиран избор.
Благодарим Ви!“
Предлагам писмо с такова съдържание да изпратим до всички
областни управители, до всички общини, до Столична община и
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районните администрации, до градските, общинските и
регионалните библиотеки, в които изпратихме от нашите материали
за разпространение; до всички министерства, до всички дирекции на
НАП, НОИ, филиалите „Бюра по труда“, РЗОК, МВР, Летище
„София“, Централна гара, Централна автогара, Метрополитен,
управлението на дирекциите по безопасност на храните, службите
по вписванията в държавата… Също така да бъдат изпратени и до
Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Мисля, че това са всички институции, които разпространиха
нашите материали, така че ви моля да гласуваме едно такова
благодарствено писмо до всички тези структури.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, предлагам анблок да
гласуваме до всички адресати, които докладчикът докладва.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на:
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, мисля днес да
приключим така проточилото се във времето не по наша вина, тъй
като изискахме от Централната избирателна комисия становище от
различни институции, по повод постъпило в Централната
избирателна комисия писмо от общинската избирателна комисия –
Бяла Слатина, с вх. № МИ-09-5 от 24.01.2017 г., с което ни излагат

25
фактите, че кметът на с. Галиче е с повдигнати обвинения по
Наказателния кодекс и е с мярка за неотклонение задържане под
стража от 04.06-2016 г., което вече по мои изчисления е 10 месеца
към настоящия момент.
Само искам да ви кажа, че във вътрешната мрежа в моята
папка е качена абсолютно цялата кореспонденция с различните
институции, в т.ч. окръжна прокуратура, областният управител,
кметът на област Враца, кметът на община Бяла Слатина, Главна
инспекция по труда, Окръжна прокуратура – Враца, по повод на
изясняване на фактическата обстановка относно използваните от
господин Ценко Чоков отпуски, докато тече мярката му за
неотклонение задържане под стража. Която пак казвам, че вече към
момента е 10 месеца, с кратко прекъсване беше отменена за един
малък период, но доколкото ми е известно, лицето отново е с мярка
за неотклонение задържане под стража и реално с. Галиче е без кмет
и без лице, което да изпълнява тези функции.
Уважаеми колеги, мисля, че повечето от вас са се запознали,
тъй като на предходно заседание докладвах всички получени
материали. Пак ви казвам, днес са качени в хронологичен ред. И
общинската избирателна комисия с цитираното преди малко от мен
писмо моли Централната избирателна комисия да издаде
методически указания относно изложения казус. Там пише, че той
вече девет месеца ползва отпуск, а кметството реално е без кмет, тъй
като никой не изпълнява и няма право да изпълнява длъжността.
Те са провели заседание във връзка с полученото писмо от
прокуратурата, на което заседание повечето от членовете на
общинската избирателна комисия са изразили становище, че към
онзи момент нямат право да прекратят пълномощията на кмета на с.
Галиче, тъй като не попада в хипотезата на чл. 42, т. 10, а именно,
когато повече от един месец не се явява неоснователно на работа и
не изпълнява задълженията си.
Другите точки, колеги, са когато повече от шест месеца
фактически е в невъзможност да изпълнява задълженията си поради
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заболяване обаче. Такива са измененията в ЗМСМА. В момента не е
налице такова, и поради поставяне под запрещение.
Колеги, само искам да акцентирам вниманието ви на двете
писма, които са от Главна инспекция по труда и от Окръжна
прокуратура – Враца. Становището на Главна инспекция по труда,
подписано от Румяна Михайлова – изпълнителен директор, е, че
неизползваният отпуск, тъй като си концентрирахме вниманието
относно две отпуски за 2008 г. и за 2009 г., които е ползвал господин
Ценко Чоков…
Искам да ви кажа, че становището, изразено от Главна
инспекция по труда е, че не са прекратявани по давност
неизползваните отпуски до 2010 г., т.е. разпоредбата на чл. 165а
важала занапред, а нямала обратно действие.
А становището с вх. № МИ-09-18 от 28.03.2017 г. на Окръжна
прокуратура – Враца, е, че тази заповед е частично
незаконосъобразна, а именно, че за ползването на платения годишен
отпуск, съгласно чл. 176, ал. 2, отложен и неползван до края на
календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да
осигури ползването му през следващата календарна година, но не
по-късно от шест месеца, считано от края на годината, за която се
полага. И следователно, становището на Окръжна прокуратура е, че
правото на кмета на с. Галиче да ползва годишния си платен отпуск
за 2008 г. – 9 дни, и за 2009 г. – 30 дни, е погасено по давност.
Погасено е съответно на 31.12.2010 г. и на 31.12.2011 г. и
неправилно му е разрешено ползването на отпуска за този период.
Колеги, в момента сме изправени пред две различни
тълкувания на закона. Едното е от Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“. Другото е на Окръжна прокуратура – Враца.
Колегите от общинската избирателна комисия чакат нашето
становище. (Реплики, коментари.)
Искам да кажа, че до 31 януари е ползван и неплатен отпуск.
Целият отпуск за 2015 г. и за 2016 г. е използван и до 31 януари е
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бил в неплатен отпуск. И след това има данни, че до 28 февруари
отново е бил в неплатен отпуск. Сега сме 6 април 2017 г.
Така че, уважаеми колеги, с оглед на докладваната от мене
фактическа обстановка и след като се запознаете с представените
становища, ще ви моля за становище по случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много ви
благодаря, колега Баханов, за подробния и аргументиран доклад.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Да кажа за камерите: имаме технически уточнения на
въпроса.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с оглед на изразената
фактическа обстановка, и мисля, че се запознахте – ако има някой от
колегите, който не се е запознал, моля да изрази такова становище,
за да отложим точката за следобедното заседание, но аз считам, че
към момента повече от 10 месеца господин Ценко Чоков не
изпълнява задълженията си като кмет на с. Галиче. Използвал е
целия си наличен отпуск, независимо обаче от ноторно известния
факт, че той е задържан под стража за този период.
Считам, че населението на с. Галиче не може да търпи
неблагоприятни последици от неправомерното и може би така
използване на отпуски, тъй като имаме данни и от становището на
Окръжна прокуратура – Враца, че тази отпуска за 2008 г. и за 2009 г.
е незаконосъобразно използвана. Тоест, че същата се е прекратила
по давност.
Отделно от това имаме данни, че до 31 януари 2017 г. е в
неплатен отпуск или най-много до 28 февруари 2017 г., така че
предлагам с оглед на факта, че повече от 10 месеца с. Галиче е без
кмет реално и не може населението на това място да получава
адекватна административна услуга, да изразим становище с писмо
до общинската избирателна комисия в Бяла Слатина правомощията
на кмета на с. Галиче следва да бъдат прекратени.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Заповядайте, колега Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: В подкрепа на колегата Баханов
считам, че основанието може да бъде чл. 42, ал. 1 т. 9: при
неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец. Както
чухме от доклада на колегата Баханов, това неоснователно отсъствие
е повече от 10 месеца, така че считам, че … (Реплики.)
Дори е по-силното основание, да.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: само да уточня, че тук е различно
тълкуването. Той е имал основание за отсъствието си до един
определен период от време, тъй като е използвал целия годишен
отпуск – било законосъобразно или не.
Уважаеми колеги, аз мисля, че даже, тъй като законодателят е
предвидил, че се прекратяват правомощията на кмет, който поради
фактическа невъзможност да изпълнява функциите си за повече от
шест месеца поради заболяване, на още по-голямо основание не
изпълнява функциите си повече от 10 месеца поради задържане под
стража. (Реплики, коментари.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само едно допълнение.
Колегата Баханов правилно каза, че няма кой да оказва
административните услуги. Но още по-голямото основание е, че
няма кой да изпълнява решенията и да играе ролята на изпълнителен
орган на територията на кметството. Защото той е изпълнителен
орган.
Да, ще им посочим, че могат да ползват хипотезата, духа на
закона, както каза Катя Иванова и че, освен че няма кой да обслужва
населението, няма и изпълнителен орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: След като
докладчикът прие всички направени допълнения, режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
Господин Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, на предходните
две заседания ви докладвах сигнал от госпожа Нина Ангелова
Чавдарова, в качеството й на пълномощник на Корнелия Нинова –
председател и представляващ Коалиция „БСП За България“, като в
своя сигнал госпожа Чавдарова твърдеше, че районните избирателни
комисии в Пловдив са раздали близо 10 000 бюлетини по-малко на
секционните избирателни комисии.
Във връзка с това ние изискахме от районната избирателна
комисия след извършване на проверка, незабавно да ни уведоми за
резултата от тази проверка. И в изпълнение на своите задължения, в
Централната избирателна комисия по електронната поща на ЦИК с
вх. № НС-15-335 от 5 април 2017 г. е получен отговор, към който са
сканирани и са приложени всички материали относно този сигнал.
В резюме: предадено е какво е предприела и какво е
направила районната избирателна комисия. С решение № 159-НС от
3 април 2017 г. районната избирателна комисия е изискала
информация от община Пловдив и районните администрации,
касаеща броя на получените бюлетини, броя на нераздадените
бюлетини на секционните избирателни комисии и
къде се
съхраняват последно те към този момент.
Също така е изискана информация и от „Информационно
обслужване“ АД относно причината за разликата в броя на
получените бюлетини по реда на чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс за
целия изборен район; и сумата от бюлетините извън избирателната
кутия с прибавени към тях намерените в избирателната кутия
бюлетини.
Като в крайна сметка от отговорите, които са получени от
районните администрации, всички тези отговори, в т.ч. и
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констативните протоколи за предаването на бюлетините, с
посочването на фабричните номера на бюлетините, са приложени
към този отговор. Установява се, че близо 8600 бр. бюлетини не са
били раздадени на секционните избирателни комисии, тъй като са
били предвидени за ползване в случай на форсмажорни
обстоятелства. Всичко това е обективирано в решение № 160-НС на
районната избирателна комисия – Пловдив, 16-ти изборен район.
Както и от отговора, който е получен от „Информационно
обслужване“ АД е видно, че това разминаване в броя на бюлетините
се дължи на липсата на контрола в тази част и това разминаване –
поне така се твърди – е допуснато, защото няма предвидена
контрола, т.е. допусната грешка при попълването в секционната
избирателна комисия, поради което в крайна сметка районната
избирателна комисия с решение № 160-НС не установява нарушение
на разпоредбите на Изборния кодекс във връзка със сигнал с вх. №
233 от 3 април 2017 г. на Нина Чавдарова.
Всичко това е приложено в моята папка за днешното
заседание. Нещо повече, цялата преписка е получена по
електронната поща и от председателя на районната избирателна
комисия господин Тодор Тодоров, като към неговия екземпляр са
приложени и обясненията, които той е дал в Районната прокуратура
по преписка № 2665/2017 г.
На този етап го докладвам за запознаване и сведение. Вече
ако има нещо, което вие прецените, колеги, след запознаването, сме
готови да върнем сигнала и да преценим евентуално дали следва да
предприемем някакви действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много ви
благодаря, господин Сюлейман, за изключително подробно и
обстойно поднесения доклад.
Има ли коментари в момента? – Няма.
Има ли други жалби и сигнали? – Заповядайте.

31
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви два сигнала и
доколкото донякъде са свързани, ще ви ги докладвам съвместно. И
двата сигнала са получени по електронната поща.
Първият сигнал е с вх. № НС-22-301 от 5 април 2017 г. от
Свилен Димитров, озаглавен „Сигнал за нередност“. В него се
твърди, че на изминалите избори е извършвана агитация на език
различен от българския. Посочени са два линка към Ютюб, на които
лицето, подало сигнала, заявява, че се е натъкнало, докато е било в
интернет.
И двата сигнала, които ви докладвам, са публикувани във
вътрешната мрежа в моята папка. Съответно с линковете, които са
посочени от лицата, подали сигнали.
Вторият сигнал е с вх. № НС-22-303 от 6 април 2017 г. от
Георги Райчев от гр. Тервел. В сигнала се сочи за агитация на турски
език с турски песни, които се чуват от микробус, който бил обикалял
целия град. Отново е качен линк.
Колеги, мисля, че тези сигнали следва да ги оставим за
сведение, доколкото за тези нарушения бяхме сезирани по време на
осъществяване на предизборната кампания и съответно Централната
избирателна комисия своевременно се е произнесла и е установила
нарушение. Към настоящия момент считам, че сигналите са
несвоевременни и предлагам да останат за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Благодаря.
Още сме в точката по жалби и сигнали. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моята папка е отговорът на
районната избирателна комисия, т.е. те са постановили решение и
цялата преписка е с вх. № НС-15-333 от 5 април 2017 г. Това е по
повод сигнала, който ви докладвах от Александра Константинова
Берданкова, в качеството й на пълномощник на „БСП За България“.
Докладвах ви във връзка с нейния сигнал затова, че в
Пловдив-област е утвърден тираж от 332 000 бюлетини. Доставени

32
са толкова, а според приемо-предавателните протоколи по чл. 215,
ал. 1 от Изборния кодекс, са раздадени 315 450 хиляди.
Ние изпратихме писмо до районната избирателна комисия –
Пловдив, да направят проверка.
В отговор на сигнала и на нашето писмо, те са изпратили до
всички общини в областта писма да отговорят на въпросите: Колко е
общият брой получени бюлетини; Колко броя кочани с бюлетини са
останали в общината в резерв; От кой номер започват и завършват;
Ред, място и начин на съхранение; Какво е било предназначението
на нераздадените бюлетини; Как се съхраняват; Поради каква
причина не са били раздадени всичките получени от областната
администрация бюлетини?
След изпращането на това писмо до всички общини, те са
получили отговор от всички общини (отговорите са във вътрешната
мрежа) и съответно районната избирателна комисия 17. Пловдив, е
постановило решение № 301-НС от 4 април 2017 г., в което е
описала всички отговори на общините:
За община Садово всички бюлетини са разпределени. За
община Съединение – също. Община Перущица. От община
Карлово са отговорили, че в резерва са останали 1600 бюлетини и
същите се съхраняват в специално помещение, определено със
заповед на кмета на общината, подпечатано с ленти на комисията по
чл. 287 от Изборния кодекс. В община Първомай в резерва са
останали 900 броя бюлетини – по същия начин се съхраняват. В
община Стамболийски 800 броя от бюлетините са при същия режим
на съхранение.
Община Марица – 200 броя бюлетини. Община Родопи – 100
броя бюлетини. Община Куклен – 626 бюлетини. Община Лъки –
всички са разпределени. Община Сопот – оставени са 200 бюлетини.
В община Калояново всички са разпределени. В община Брезово 100
броя бюлетини са оставени в резерв. В община Хисаря са оставени
400 броя бюлетини. В община Асеновград – 1000. В община Кричим
– всички бюлетини са разпределени.
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Община Раковски не е отговорила за броя на неизползваните
бюлетини, но в писмо е описала причините, поради които не е
раздала всички бюлетини, а именно, че при произвежданите през
годините избори – национални и местни, избирателната активност
на населението на община Раковски е сравнително постоянна
величина, поради което те са раздали достатъчен брой според тях
бюлетини, който надвишава обичайната за общината избирателна
активност. Друга причина, поради която не са раздали всичките
бюлетини, е затруднението на членовете на секционните
избирателни комисии, защото след изборния ден неизползваните
бюлетини те трябва в чували да ги пренасят до Пловдив и съответно
се съхраняват в специално помещение, определено със заповед на
кмета на общината и съгласно указанията на Централната
избирателна комисия. А също така не са получили и сигнали за
недостиг на бюлетини. Тоест, тези които са ги раздали, са били
достатъчни, поради което районната избирателна комисия е
постановила решение за неустановяване на нарушение на
разпоредбите на Изборния кодекс по сигнала на упълномощения
представител на „БСП за България“.
Всички материали са качени в преписката. Можете да се
запознаете. Докладвам ви решението за сведение. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре,
колеги, остава.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам: от община
Съединение са ни върнали и трите акта срещу „Готмар“ ЕООД - №
№ 15, 16 и 17, връчени. Същите ще бъдат изпратени заедно с
административно-наказателната преписка на компетентния областен
управител за издаване на наказателни постановления. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли
други докладчици по жалби и сигнали? – Няма.
Искате ли да върнем това, което остана за запознаване и
което предложи господин Цачев по един от медийните пакети,
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докладван от госпожа Иванова? Нали сме се запознали? Ако е вярно
това, да бъде изпратено? Или не искате сега? (Реплики.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Райков да го докладва в следващ момент.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Госпожо Ганчева, вие ще докладвате ли за Агенцията за
електронно управление, защото това е следващата точка от дневния
ред и после след обяд да остане за по-сериозни разисквания.
Заповядайте.
4.а. Обсъждане с Агенцията за електронно управление.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-2321-6 от 6 април 2017 г., като това е получено по електронната поща
писмо. Уважаеми колеги, то е от Агенцията за електронно
управление и в частност от Стоян Цонев. Това е във връзка с
проведената на 4 април 2017 г. среща по повод съвместния ни
проект с Агенцията за електронно управление, обсъдените въпроси,
както и споразумението, което предстои да се подпише.
Стенографският протокол от срещата е изготвен и е качен във
вътрешната мрежа, като във връзка с проведената среща на 4 април
2017 г. между Агенцията за електронно управление и Централната
избирателна комисия, и направените коментари от членове на ЦИК
приложено са ни изпратили:
Първо, проект за споразумение за партньорство с нанесени в
режим проследяване на промените допълнения във връзка с
конкретните отговорности на бенефициента, а именно Агенцията;
Второ, насоки, условия за кандидатстване и условия за
изпълнение по процедурите, които са публично достъпни на
посочения адрес от тях;
Трето, подписаната от Централната избирателна комисия на
20 декември 2016 г. декларация за партньорство със съответните
ангажименти от страна на партньора;
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Четвърто, условия за електронно отчитане на проектите по
Оперативна програма „Добро управление“;
И на пето място, одобрено проектно предложение.
Предложени са по отношение на повдигнатите въпроси по
формулировката на чл. 8 от проекта на споразумение и чл. 10 и ни е
обърнато внимание по петте точки от писмото.
Колеги, всичките материали са в папка с моите инициали.
Поради големия обем не са размножени. Аз предлагам работно да го
обсъдим в подходящ за вас и определен от вас час, госпожо
председателстващ, и в следобедната част на заседанието да вземем
решение по отношение на така изпратеното писмо и във връзка с
предложения проект за споразумение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много ви
благодаря, госпожо Ганчева.
С разглеждането на следващата точка – доклади по договори,
която ще докладва господин Пенев, мисля да приключим
предиобедната част от заседанието. Ще се съберем в 13,45 ч. или в
14,00 ч.
Според мене е много важно това. Ние всички бяхме
единодушни по този въпрос. Рано ли е това обсъждане да бъде в
14,30 ч. или да го оставим след 16 ч.? Както кажете. Имате жребий,
който е задължителен, за частичните местни избори на 30 април
2017 г. Той е обявен за 16,00 ч., така че след него ще вземем
решение, разбира се. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, предлагам в 14 ч. да се съберем за
сериозно обсъждане и след това ще продължим заседанието.
Уважаеми колеги, нека да гласуваме едно съобщение на
страницата на Централната избирателна комисия, че сега, в 16,00 ч.
предстои жребий за населените места, в които ще има частични
местни избори на 30 април 2017 г. Както и да се изпрати и на
политическите сили по имейлите, за да знаят.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Преминаваме към разглеждането на точка пета от дневния
ред:
5. Доклади по договори.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад докладна
записка с вх. № ЦИК-09-62 от 4 април 2017 г., която ви докладвах и
на предходното ни заседание. Докладната записка е от Николай
Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ в
ЦИК, във връзка с необходимостта от сключване на граждански
договори с лица от администрацията на Министерския съвет, които
са подпомогнали администрацията на Централната избирателна
комисия в провеждането и осъществяването на дейности по
обществени поръчки във връзка с произвеждането на изборите на 26
март 2017 г.
Колеги, аз след като се запознах с докладната записка и с
изготвените проекти на договори оставам с впечатление, че същите
не са съгласувани с всички колеги, които са по различните
обществени поръчки. Затова ви предлагам да възложим на главния
юрисконсулт да извърши съответното съгласуване и проучване найвече по отношение на предмета на дейност, за да може след това да
се докладват отново договорите и да има съответно становище за
всеки един от експертите какво би следвало да бъде
възнаграждението, което Централната избирателна комисия да
одобри.
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Разбира се, ако има други предложения от колегите, тъй като
аз не съм бил по всичките обществени поръчки, затова и не мога да
взема становище по докладната записка в този й вид. И ми се струва,
че не би следвало да се докладват общо. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Уважаеми колеги, след доизясняване на предложеното от колегата
Пенев извън микрофона, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, само ви изчитам съобщението, което да
качим на сайта – дали ще се съгласите. Благодаря на госпожа
Нейкова за подпомагането:
„Централната избирателна комисия уведомява, че на 6 април
2017 г., четвъртък, от 16,00 ч. ще се проведе жребий за определяне
на поредните номера на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК, в
бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени
за 30 април 2017 г. Тегленето на жребия ще се извърши публично и
на него могат да присъстват упълномощени представители на
партии и коалиции, наблюдатели и представители на средствата за
масово осведомяване.
Жребият ще се проведе в сградата на Народното събрание,
пл. „Княз Александър І“ № 1, ет. Мецанин, зала № 42.“
Ще го качим веднага, ще го изпратим и по мейлите.
Има ли възражения? – Няма.
Уважаеми колеги, режим на гласуване на съдържанието на
съобщението и изпращането.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, давам почивка до 14,00 ч. Имаме да
разгледаме доста точки преди разглеждането на електронното
управление.
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
започва следобедната ни сесия.
Искам да уточним по точка 6 – Уточнение на официални
срещи и пресконференции, следното. Знаете, че заключителната
среща с Министерски съвет е за понеделник в 11 часа. Няма да
насрочвам заседание, или искате? Как предлагате? За 11 часа са
поканени всички колеги за заключителната част. Възложила съм да
се обадят да видят представителството, в смисъл кой ще присъства.
Не ми е докладвано обратно кой ще присъства. За СЕМ - във
вторник в 11 часа.
Искате нещо по тези точки ли? Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля, госпожо председателстващ, да
допълните дневния ред с точка „Промяна в състава на ОИК –
Димово“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
За СЕМ – 11 часа, както ви казах. За срещата съм писала
точка 6 нарочно „Обществен съвет“, защото те също, разбира се, са
канени като част от нас на заключителната среща с Министерски
съвет.
Исках също да ви докладвам една докладна записка. Качена е
във вътрешната мрежа, от Николай Желязков във връзка със срещата
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на предстоящата годишна конференция на АСЕЕЕО в периода 8-10
ноември 2017 г., която дата официално е потвърдена от ЦИК като
домакин. Знаете, че те вече я промотират, знае се в целия свят за
провеждане на конференцията ще дойдат около 150 човека, а
изискванията на АСЕЕЕО са публични, заложени са много детайли,
на които ние трябва да отговорим и съответно един от големите
детайли е мащабността на мероприятието.
Проучването показа, че хотел „Хилтън“ вече е ангажиран за
тези дати и могат да обезпечат събитието. Ако сменим датите на 6, 7
и 8, което е невъзможно, тъй като събитието вече се рекламира в
международен план. Хотел „Холидей Ин“ е зает на 8 ноември. Хотел
„Маринела“ е свободен за тези дати, разполага с огромни зали.
Всъщност всичките сме ги видели. Разполага с огромни зали за
организиране на конференция за 105 човека, може да осигури
обезпечаване на събитието, в центъра на София е и ни даде много
добри оферти фактически.
Затова ви моля да гласуваме за хотел „Маринела“.
Впоследствие ще направим договарянето и всичко, защото те просто
трябва да имат сигурност да запазят тези дати, защото, както
виждате, в повечето хотели вече и ноември е ангажиран. Моля ви да
гласуваме това рамково решение, за да запазят датите за хотел
„Маринела“.
Режим на гласуване, уважаеми колеги. Да е резервирано, за
да имаме сигурност.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против –
няма.
Сега – точката за доклади по писма. Заповядайте, колега
Пенев.
Точка 8. Доклади по писма.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-11-64 от 5 април 2017 г. Публикувано е във вътрешната мрежа в
моя папка, обаче е публикувано с № НС-11-61. Касае се за искане от
Валери Симеонов във връзка с констатациите на Мисията на ОССЕ
и предварителните заключения за наблюдения на предсрочните
парламентарни избори на 26 март 2017 г.
Публикувано е писмото и искането, така че може подробно
да се запознаете с него. Аз го докладвам за сведение. В моя папка е,
във вътрешната мрежа е.
Във връзка с това обаче, че приключи мисията за
наблюдение, беше проведена последната среща в понеделник във
връзка с това, че в Централната избирателна комисия е представено
изявление за предварителните резултати и заключения, както и
съдържащите се в това изявление констатации, че Изборният кодекс
разрешава провеждането на кампании само на български език.
Противно на международните стандарти, ви предлагам да изразим
официално становище, още повече такова искане е правено от
ръководителя на мисията господин Роман Якич, като становището,
което аз съм подготвил и ви предлагам за обсъждане, е публикувано
също във вътрешната мрежа в моята папка под № 10-9-89.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Докато се
запознаят колегите с предложения проект, ви моля следващите
заявили се по писма.
Кажете каквото искате.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо председател, считам, че не
може да смятате, че ние ще работим пълноценно по другите си
доклади и едновременно с това да обсъждаме проекти за писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Права сте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Има нужда от работно обсъждане или
най-малко от 5 минути почивка, ако някой не желае нещо друго да
прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Права сте, че
трябва време за запознаване и не може междувременно да се работи.
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Затова ще си работим без да прекъсваме заседанието и ще изчакат
следващите писма.
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, предлагам, както се чува от залата, да
направим работното обсъждане във връзка с договорите за
електронно управление. Затова да спрем камерите и ще продължим
по дневния ред след това.
Благодаря.
Уважаеми колеги, да започваме с обсъждане на електронното
управление.
Заповядайте, госпожо Ганчева. Само да припомним.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз припомних в доклад на
заседание, че в папка с моите инициали са разположени всички
поискани документи от проведената среща на 4 април с Агенцията
за електронно управление. Колеги изразиха, включително и аз
съображения бележки по споразумението и сега ни се предлага
споразумение, което е написано в промени. Тук има два варианта –
дали ние ще приемем промените и ще разпечатаме и
председателката да подпише, съответно да изпратим, или ще правим
други бележки и корекции.
Аз обаче, след като постъпиха тези документи, само за ваше
улеснение ще ви кажа, че се запознахме с всички доклади във връзка
с електронното управление с този проект,, които са правени преди да
се сформира работната група, която е от мен, госпожа Камелия
Нейкова, Александър Андреев и колегата Мартин Райков. На 15
декември госпожа Алексиева е докладвала, че е било обсъдено
проектно предложение с господин Росен Желязков. Насрочена е
среща, която е проведена, на която сме взели участие ние. В края на
тази среща е станало въпрос, че ще се подпише днес декларацията за
партньорство.
На 20 декември госпожа Алексиева ни е докладвала за
последващо одобрение, че е подписана декларация за партньорство.
Колеги, и декларацията за партньорство е вътре в папката с моите
инициали. Изпратена ни е от агенцията. Моля ви само да обърнете
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внимание, че в декларацията за партньорство се декларира по 5
точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
независимо от различните становища по повод на продължаване на
преговорите за електронното управление, за да няма риск да бъде
провален проектът, ще подложа на гласуване това, да бъде гледана в
момента тази точка, сега, защото ми казват, че няма време. Ще дам
режим на гласуване.
Режим на гласуване – да се продължи разглеждането на тази
точка сега, в днешното заседание.
Режим на гласуване – зелено и да продължи, червено е да не
продължава.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова); против – няма.
Чухме докладчика. Сега който има да казва, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За коректност на доклада, всички
относими документи и тези, които изискахме на проведената среща
на 4 април, във връзка с обсъжданията, са разположени в папка с
моите инициали.
С файл, наименуван „Споразумение за партньорство“ ЦИК05-04-17, е изпратен проект на споразумение с нанесени от
Агенцията за електронно управление корекции във връзка с
направените обсъждани и във връзка с проведен от мен разговор с
господин Цонев днес, имаме пред нас: или одобряваме
споразумението, тоест приемаме така нанесените проекти. В случай,
че одобрим, разпечатваме и се упълномощава председателят да
подпише, или ако не, имаме забележки, би трябвало да ги
обективираме в писмо или да ги нанесем и да ги изпратим на
Агенцията за електронно управление. Според мен, това са двата
варианта, двете виждания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за
становища.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като извън микрофон доста
дълго говорим, всеки очевидно е запознат с определени неща, аз
предлагам да се изпрати цялата документация на колегите да се
запознаят и в срок до другата седмица примерно, когато се върне и
председателят, всеки да си даде бележките и да се обективира
решение или отговори на следващо заседание на ЦИК, за да бъдем
по-конструктивни. Ако е възможно сега и колегите кажат, че е
възможно сега, да го направим днес. Ако не....
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз по принцип
направих същото предложение преди малко. Трябва ли да го
гласуваме, или се обединяваме всички около това предложение?
Така, както се формулира, тоест, отлага се за следващото заседание
на Централната избирателна комисия.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще помоля, тъй като съм в
отпуск другата седмица, някой друг да го внесе на доклад. Ще
предам на председателя папката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Обединихме се
около отлагането, независимо кога ще бъде следващото заседание, за
следващото заседание.
Продължаваме с госпожа Грозева за ОИК – Димово, след
това писмото във връзка с Карлово, госпожа Матева, след това
писма.
Промяна в състава на ОИК – Димово.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: В моята папка от днешна дата е качен
проектът за решение относно промяна в състава на ОИК - Димово.
Моля да го погледнете с вх. № МИ-11-4 от 06.04.2017 г. е
пристигнало предложение от коалиция „АБВ“ на мястото на
освободената с Наше решение № 4582-МИНР от 22 март 2017 г.
Мариана Панайотово Гергова – член на ОИК – Димово, да бъде
назначен Иван Борисов Иванов.
Към документите пропуснах само да кажа, че на този етап са
пристигнали по електронната поща, но тъй като в ОИК – Димово са
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вече в активен период, тъй като вече предстои избор на 30 април,
предлагам да не чакаме оригинала, да бъде назначен Иван Борисов
Иванов.
Към документите са приложени: декларация по чл. 81, копие
от диплома за вършено полувисше образование, удостоверение №
22-86 от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и две
пълномощни – пълномощно от Веселка Кузманова Вачева в полза на
Мадлен Свиленова Аспарухова и пълномощно от Константин
Василев Проданов в полза на Веселка Кузманова Вачева.
Предлагам ви, колеги, да назначим като член на ОИК –
Димово Иван Борисов Иванов със съответното ЕГН. На назначения
член да бъде издадено удостоверение. Решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок
от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
кратко запознаване.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме проекта на решение на
госпожа Грозева.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър
Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева);
против – няма.
Уважаема госпожо Грозева, Решението Ви е № 4701-МИНР.
Отложили сме електронното управление, нека да престанем с
него. Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 8. Доклади по писма.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо по електронна
поща от госпожа Люба Малешкова, началник на отдел в община
Карлово, с вх. № МИ-15-136 от 5 април 2017 г. Госпожа Малешкова
ни сигнализира за следното. В конкретния казус, поради който тя ни
сигнализира е, че общински съветник от Общински съвет на
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Карлово е избран за народен представител и следва да се събере
общинската избирателна комисия, за да обяви следващия в листата
кандидат за общински съветник.
Проблемът обаче е, че в актуалния състав на Общинска
избирателна комисия – Карлово, обявен на сайта на ЦИК, липсва
председател и заместник-председател, а един от членовете – Мариян
Петров Кючуков, вече не е сред живите.
Цитирани са и още решения за промените в състава на
общинската избирателна комисия. Действително, ако погледнете на
страницата на общинската избирателна комисия, има само секретар
и 9 членове.
Съставът на общинската избирателна комисия би следвало да
бъде от 11 члена. Като направих проверка в папката с назначенията
и предложенията на общинската избирателна комисия, установих, че
когато е назначена през 2015 г. на 29 август е назначена с 1
заместник-председател, председател, секретар и 8 члена.
Впоследствие има взети решения, с които са коригирани технически
грешки.
Следващото решение, което е взето по състава на общинската
избирателна комисия, е от 15 декември 2015 г., с което по лични
причини по подадено заявление е освободена като заместникпредседател Марина Моктесума-Онорио Росас, която е била
предложение от политическа партия ГЕРБ.
С писмо на Централната избирателна комисия от 16 декември
е изпратено до политическа партия ГЕРБ, тъй като в предложенията,
които са направени за състав на общинска избирателна комисия, са
предложени само трима души, като и тримата са назначени в състава
на общинска избирателна комисия. Няма резервни членове.
С писмо от 16 декември 2015 г. до господин Бойко Борисов е
изпратено уведомление, че с това решение, цитираното, госпожа
Марина Онорио Росас е освободена като заместник-председател на
ОИК – Карлово и следва в най-кратък срок да се направи
предложение за попълване на състава. Такова предложение обаче и
до момента не можах да открия да е постъпило в деловодството.
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На следващо място, с решение от 8 септември 2016 г. по
подадено заявление лично от председателя на комисията господин
Станко Митев Маринов, той е освободен като председател на
Общинска избирателна комисия Карлово. След това, тъй като този
господин е предложен от коалиция и от партия „Реформаторски
блок“, с вх. № от 5 октомври 2016 г. е постъпило предложение от
коалиция „Реформаторски блок“, което обаче представлява една
бланка, която е попълнена, като в бланката е записано следното:
„Във връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на… /и
е попълнено името на господин Станко Митев Маринов, като е
записано – член на ОИК – Карлово“. Той на практика е председател
на ОИК – Карлово. Предложен е от квотата на „Реформаторски
блок“. Предлагам на негово място да бъде назначена Ивелина
Николова Димовска с посочено ЕГН, лична карта и приложени
необходимите документи. На база на това предложение Централната
избирателна комисия на 6 октомври 2016 г. е взела решение да
назначи госпожа Ивелина Димовска за член на Общинска
избирателна комисия – Карлово.
Сега моят въпрос е дали да приемем, защото предложението е
на бланка, където е изписано, че е член на ОИК – Карлово, и е
попълнено името на господин Станко Маринов, дали да приемем, че
предложението на „Реформаторски блок“, доколкото се пише да
бъде назначена на мястото на Станко Митев Маринов, госпожа
Ивелина Димовска да бъде назначена за председател на ОИК –
Карлово и да вземем решение, с което да я преназначим за
председател, или да изискаме специално Реформаторският блок да
ни кажат дали предложението им е за председателят.
Допълнително, забравих да кажа, че колегата Солакова ми
каза, че по телефона е разговаряла също с госпожа Малешкова и има
информация, че днес би следвало да постъпят от областния
координатор на политическа партия ГЕРБ две предложения за
заместник-председател и за член на мястото на починалия член, но
все още нямаме документи, удостоверяващи, че той наистина е
починал и съответно предложение за другите двама. Така че, за

47
момента предлагам да решим дали да преназначим за председател
директно Ивелина Димовска на базата на това предложение на
Реформаторския блок, или да им пишем изрично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за
предложение.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви на база
предложението на Реформаторския блок, с вх. № МИ-11-20 от 5
октомври 2016 г., да вземем решение, с което да преназначим от
член на ОИК – Карлово като председател госпожа Ивелина
Николова Димовска с посочено ЕГН, да се а нулира издаденото й
удостоверение за член и да й бъде издадено удостоверение за
председател на ОИК – Карлово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на направеното предложение за председател.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова); против – няма.
Решението е с № 4702-МИНР.
Госпожа Грозева продължава с писма. След това Румен
Цачев. След това Метин Сюлейман. След това госпожа Иванова.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, току що ми разпределиха една
преписка: НС-05-151 от 06.04.2017 г. Тя е от областния управител на
област Кърджали. Касае изплащане на възнаграждения на
техническите сътрудници и на специалистите, по Наше решение към
районните избирателни комисии, Районна избирателна комисия –
Кърджали по Наше решение № 4131. Тъй като са ми приложени и
решения на районната избирателна комисия, на този етап ще ви го
докладвам за сведение и утре или на следващото заседание ще ви
докладвам отговора до областния управител.
Доколкото разбирам, Районна избирателна комисия –
Кърджали си е назначила двама специалисти за целия период на
изборния процес, както и четирима технически сътрудници. След
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това областният управител пише, че иска изплащане на
възнаграждение по т. 8, а именно, това са за изборния ден по 90 лева
на 11 сътрудника, за което районната избирателна комисия няма
право, тъй като по Наше решение на 100 секции се полага един
технически сътрудник за изборната нощ. Тоест, те имат 507 секции и
имат право на 5. Така че, нека да проуча преписката и подробно ще
ви я докладвам в следващото заседание и отговора, който да
изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Запознахте ли се с
проекта на писмото на госпожа Грозева? Трябва да го гласуваме,
нали?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, аз ви го докладвам за запознаване,
както и че ще ви предложа отговор до областния управител,
съобразно нашето решение в следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не искате ли да го
гласуваме? То ще е готово след това писмото? Защото е ясен
случаят?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване на предложеното писмо от госпожа Грозева.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова);
против – няма.
Господин Цачев, Вие имате ли готовност по „Писма“? Вие
сте, заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, три писма от Районна прокуратура
Плевен. Ще ви ги докладвам заедно, тъй като са еднотипни. Те са
постъпили в ЦИК с вх. № НС-09-19 от 4 април 2017 г., вх. № НС-0920 и вх. № НС-09-21 от същата дата.
С писмата Районна прокуратура ни уведомява, че има
образувани три дела, по които Районният съд – Плевен се е
произнесъл и е наложил наказания по тези три дела на три лица да
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заемат изборна длъжност за срок от три години за всяко едно от
лицата. Делата са образувани и приключили непосредствено в дните
след произвеждане на изборите сега, в края на март месец. За
сведение е, във връзка с наложеното наказание с влезли в сила
определения.
По повод на наложеното наказание, предлагам да извършим и
за да сме информирани чрез „Информационно обслужване“ за тези
три лица дали те не фигурират в списъка на кандидатите, предвид
предстоящите на 30 април частични избори, тъй като става дума за
изборна длъжност и в тази връзка, тъй като мисля, че на изборите за
президент и вицепрезидент – говорих и с колегата Матева и колегата
Нейкова, имахме две лица, за които имаше подобни доклади, бяха
осъдени, наложено наказание, предлагам да обособим, да създадем
един регистър в Централната избирателна комисия за такива лица, в
който регистър да бъдат вписани данните за лицата: имена, ЕГН,
адреси, както и по кои дела, съответно решения, с които е наложено
и за какъв срок е наложено наказанието.
Оттук насетне във всички случаи, когато имаме
произвеждане на избори, да можем да си правим справка, тъй като
иначе тази документация ще отиде в деловодството, но ние е добре
да имаме регистър, който да се води и да има отчетност и във
времето занапред, тъй като става дума за три години.
Предлагам да гласуваме извършване на проверка и създаване
на такъв регистър за такива подобни случаи при нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на предложението на колегата Цачев.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Заповядайте, ако имате предложения.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, друг доклад – с писмо, вх. № МИ08-2 от 4 април 2017 г. получили сме искане от Софийски районен
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съд относно лице дали е бил кандидат за кмет на с. Мърчево в
местните избори, произведени през октомври 2015 . Предлагам да
извършим справка и да отговорим на съда писмено, съответно дали
това лице е било кандидат за кмет или респ. не е било кандидат за
кмет в тези избори.
Предлагам да гласуваме тази проверка и изпращане на писмо
до Софийски районен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:: Уважаеми
колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, последно,с писмо, вх. № ПВР-06-60
от 1 април 60/1 от 4 април 2017 г. от община Пордим ни уведомяват,
че са получили заверено копие от протокола на ОИК – Пордим от
местни изборите през 2011 г., като ни помолиха и ние издадохме
такова заверено копие във връзка с предаване на „Държавен архив“,
но тъй като те не са поискали тогава и ние не сме имали
информация, че е необходимо и копие от протокола от втория тур на
местните избори, предлагам да й предадем и да й изпратим заверено
копие от втория тур от местните избори, който протокол не се
намира в архива на Общинска избирателна комисия – Пордим, и да
го изпатим за предаване в „Държавен архив“.
Само едно уточнение. Допуснах грешка: става дума за новия
избор, втори тур от изборите за президент и вицепрезидент 2011 г.,
не от местите избори. Моля да гласуваме изпращането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване на изпращането на писмото, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
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Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Благодаря, господин Цачев.
Господин Сюлейман - за писма.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ НС-05-150 от 5 април 2017 г. Това е запитване от Областна
администрация - Кюстендил във връзка с изплащане на
възнагражденията на членовете на Районна избирателна комисия –
Кюстендил. Писмото е качено във вътрешната мрежа в моя папка в
днешно заседание. Запитването касае към кой момент трябва да се
изчисляват възнагражденията на членовете на районна избирателна
комисия – Кюстендил. Тъй като самата комисия е предала архива от
проведените избори в областна администрация с протокол на 5
април 2017 г., в нашето решение е посочено в точка 3 на това Наше
решение № 4131-НС от 26 януари 2017 г., че възнагражденията
трябва да се изчислят до 9 април включително. Във връзка с това
запитване аз не съм подготвил проект на отговор, тъй като смятам,
че ние сме изчерпателни с нашето решение и предлагам да им
отговорим с писмо, че възнагражденията трябва да бъдат изчислено
до 9 април включително, независимо от това, че Районната
избирателна комисия е предала архива от проведените избори в
областна администрация на 5 април. Предлагам по този начин да им
отговорим.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да се гласува това ли?
Режим на гласуване, уважаеми колеги, на предложеното. В
писмо да бъде изразено, нали?
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Заповядайте.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Още едно писмо, уважаеми колеги.
Докладвам вх. № НС-04-02 от 6 април 2017 г. Писмото е от
началника на СДВР и е във връзка с Наше писмо да ни уведомят за
постановъчните данни на лицето Велислава Попова – главен
редактор на онлайн изданието „Дневник БГ“. Припомням, че в тази
връзка ние приехме решение 4660-НС от 26 март 2017 г., с което
установихме нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от
изборния кодекс, но не разполагахме с данните на Велислава
Стоянова Попова, които ни са предоставено от СДВР. Оттук нататък
няма пречка за .издаването на акта за установяване на
административно нарушение, което да бъде връчено на нарушителя.
Това докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да гласуваме ли?
Не. За сведение е.
Заповядайте. След това Катя Иванова.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в предходно заседание ви
докладвах едно питане по електронната поща. То фактически
пристигна повторно с вх. № НС-22-302 от 05.04.2017 г. Лицето
Николов е бил член на секционна комисия. Този път уточнява, че е в
град Бургас и пита кога ще започне изплащането на членовете на
секционните избирателни комисии на възнагражденията за участие в
изборите на 26 март.
Свързах се с главния секретар на областна управа – Бургас и
господинът отговори, че парите за възнагражденията на секционните
избирателни комисии са преведени на община Бургас и на община
Камено, тъй като само тези две общини са си представили
необходимите счетоводни документи, съгласно изискванията, за да
им бъдат преведени сумите. Така че, ще отговоря на господин
Николов по електронната поща, че следва да потърси
възнагражденията си в община Бургас, ако там е бил член на
секционна избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
нека да гласуваме това предложение за писмо.
Режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Вие имате ли още? Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МР-06-3,
индекс 1 от днешна дата, е постъпило писмо до Централната
избирателна комисия от кмета на община Трън, господин Станислав
Николов, с което той ни уведомява, ако си спомняте, че с решение
на общинския съвет № 20 от 8 февруари беше взето решение да се
проведе местен референдум едновременно с изборите за народни
представители на 26 март. С цитираното писмо господин Николов
ни казва, че поради технически грешки и неточности множеството
обжалвания на решението на общинския съвет Трън този
референдум е бил отменен.
След така стеклите се обстоятелства ни казва: той на
основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление, е
направено ново предложение за произвеждане на местен
референдум по следния въпрос. Против ли сте община Трън чрез
общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи
територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?
С цел нормалното провеждане на местния референдум на
територията на община Трън и кратките срокове, свързани с
прилагането на Закона за прякото участие на гражданите и Изборния
кодекс, господин Николов ни моли за указания: кои методически
указания и решения на ЦИК могат да бъдат прилагани при
провеждането на референдума и приложими ли са изборните книга
за произвеждане на национален референдум.
Уважаеми колеги, аз ще ви предложа това писмо да остане за
сведение. Има редица неща, които лично мен ме притесняват.
Докато беше разпределено това писмо и докато течаха дебати в
залата, аз си направих труда да прегледам протоколите от
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заседанията на общински съвет Трън и установих, че наистина с
протокол № 5 от 22 март 2017 г. общински съвет Трън е отменил
решение 20 от заседание на Общински съвет, с който беше взето
решение за произвеждане на местен референдум.
На следващото заседание обаче в точка „Други“ става ясно,
че общинските съветници са направили изказвания относно
провеждане на местен референдум, което е довело до дебати от
всички присъстващи и с това се изчерпва протоколът.
Лично аз не открих потвърждение на изложеното в писмото,
че кметът на община Трън е внесъл, на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от
Закона за прякото участие на гражданите, ново искане за
провеждане на местен референдум, по което общинският съвет да се
произнесе с решение, съдържащо всички реквизити по чл. 30.
Лично мен ме притеснява обстоятелството, че така формулираният
въпрос не се различава съществено от предишния въпрос и
изхождам от разпоредбата на чл. 28, т. 9 относно сроковете, в които
може да бъде провеждан такъв реформа.
Лично аз смятам, че преди да сме сезирани официално с
решение на Общинския съвет, в който ясно да знаем това ли ще бъде
наистина въпросът, по който ще се произвежда и дали въобще ще се
вземе решение за произвеждането на такъв референдум, не би
следвало да отговаряме на кмета на община Трън. Още повече, там
има редица висящи дела, които служебно ни е известно, че се водят
във връзка с предишния референдум и те все още не са приключили.
Поради това ви предлагам на тази етап тази преписка да остане за
сведение.
Ако ми позволите, аз ще се свържа с господин Николов по
телефона. Поддържам добри контакти с Общинска избирателна
комисия – Трън, които имаха доста въпроси във връзка с предишния
референдум с председателя господин Исаев и да уточним за какво
става дума. Но на този етап аз считам, че не следва да даваме
официален отговор на господин кмета на община Трън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много Ви
благодаря, госпожо Иванова.
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Уважаеми колеги, само предлагам, защото и аз бях питана по
някои въпроси, свързано с местни референдуми. Изключително съм
притеснена както от предходни неясноти в закона, така и от
зададените въпроси. Те са наистина много сериозни. Не искате ли да
гласуваме протоколно решение в анализа ни, който ще е по
изборите, да включим един съществен анализ по Закона за прякото
участие, защото наистина мисля че това е належащо, ако прецените?
Протоколно да включим части, или? Да вземем протоколно решение
да включим?
Госпожо Иванова, това не може да остане за сведение.
Предлагам да вземем протоколно решение да включим в анализа си
едно по-сериозно, обстойно разглеждане на анализиране на въпроси.
Добре, нека гласуваме протоколно решение да включим в
анализа си и разглеждане на анализ на национален референдум, пък
и местни референдуми на въпроси, които са наболели и ги няма в
закона.
Режим на гласуване за протоколно решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Моля тогава да гласуваме и протоколно, защото наистина на
това основание отложихме въпроса, за седмицата след Великден да
излезем с официално становище по предварителния доклад на
ОССЕ, с протоколно решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова); против – 2 (Метин Сюлейман, Румен Цачев).
Искам да ви докладвам във връзка с взето протоколно
решение на ЦИК № 520 от 3 април 2017 г. за изпращане на
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представители на ЦИК на конференция в Санкт Петербург. По
покана на Венецианската комисия бе направено проучване за
настаняване на места, посочени от организатора, които са възможно
най-близко до мястото на конференцията и които дават сигурността
на командированите за придвижване пеша до събитието, без да
ползват подземен транспорт. Най-близките два хотела, за които са
договорени възможно най-ниски цени през резервационните системи
на туроператора, са два хотела, като и двете места надвишават
посочения лимит в наредбата за служебни командировки и
специализации в чужбина: единият с много малко, другият с доста
повече. Но във връзка с осигуряване на сигурността на
командированите представители на ЦИК, както и на основание чл.
17, ал. 2 от наредбата, предлагам комисията да одобри
резервирането на стаи за периода на престой в хотел „Деметра“,
който е с по-ниската възможна цена при посочените условия и
предлагам на вас, колеги, да одобрим извършването на този разходи
за сметка на представителните разходи, като средствата са налични
по § 10-00 - Издръжка.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова); против – 1 (Ивайло Ивков).
Има ли други писма?
Заповядайте, колега Баханов. След това ще прекъснем за
жребия и, уважаеми колеги ще ви помоля да останем за жребия, не
само за решението по жребия, а и за довършване на свързаните
въпроси с електронното гласуване.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Вх. № НС-04-02-43 от 06.04. от ОД на
МВР – Враца е постъпило искане да им предоставим информация по
водено от тях досъдебно производство № 66 срещу неизвестен
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извършител до 13.04 да им предоставим информация относно лицето
Цветелина Дамяновска с посочено ЕГН от Враца дали е избрана за
народен представител на предстоящите парламентарни избори,
проведени на 26.03 и има ли тя все още имунитет. Подготвил съм
отговор, че не е избрана, била е регистрирана като кандидат за
народен представител от листата на коалиция „БСП За България“, не
е избрана за народен представител на проведените избори и съм
обяснил, съгласно чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс, кога и при
какви условия приключва имунитетът по отношение на кандидатите
за народни представители. Трябва да е качен във вътрешната мрежа.
Описал съм кога са обявени резултатите с Наше решение № 4686 и
4687, тоест към настоящия момент лицето не се ползва с имунитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на предложения отговор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова); против – няма.
Имаш ли още? Заповядай.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Изх. № НС-08.94 от 30.03.2017 г. ви
докладвах молба от Софийски градски съд да им предоставим
информация и справка относно лицето Борислав Страхинов дали е
свидетел по едно от делата в Софийски градски съд, дали е гласувал
на парламентарните избори, в коя секция и да посочим евентуално
негова адресна регистрация. С наш изходящ номер сме препратили
писмото по компетентност на господин Гетов. Писмото е от 03.04.
Господин Гетов ни отговаря с вх. № НС-04-03-49 от 05.04.2017 г.
Съгласно база данни, първо, ЕГН-то, което ни е предоставено от
Софийски градски съд с 9 цифри, но по име са установили кое е
лицето и са посочили коректния му единен граждански номер и е
бил отпечатан в секция на район Банкя, Столична община. Има
подпис на реда, в който са вписани личните му данни. Посочена е и
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адресната регистрация на лицето, но, уважаеми колеги, предлагам
това да е за сведение, тъй като виждам, че има и копие до госпожа
Димитрина Ангелова, съдия в Софийски градски съд. Предполагам,
че е препратено и до нея този отговор, който касае нейното искане.
Затова предлагам да е за сведение.
Последното, уважаема госпожо председател, тъй като
въпросът, който разглеждахме преди почивката, беше важен и плод
на двумесечно обсъждане в Централната избирателна комисия, ще
Ви моля да кажете на колегите да погледнат писмото до Общинска
избирателна комисия - Бяла Слатина, да го видят и да подложим
вече окончателния отговор на гласуване. В моята папка е.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Вижте, моля, в
папката на колегата Баханов.
Госпожо Ганчева, ще докладвате ли последни писма? След
това прекъсваме за жребий.
Само за запознаване сега и ще го гласуваме веднага. В папка
на Георги Баханов е.
Запознахте ли се, колеги? Режим на гласуване на писмото до
ОИК - Бяла Слатина, ако няма възражения и други предложения?
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова);
против – няма.
Има още писма. За последните писма, госпожо Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви постъпило в
Централната избирателна комисия писмо от министъра на външните
работи, с което изразява своята благодарност за оказаната подкрепа
в процеса на подготовка и провеждане на изборите, както и личната
ангажираност на всички членове от Централната избирателна
комисия в помощ и съдействие на секционните избирателни
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комисии извън страната, както и на работната група, създадена в
Министерство на външните работи, неуморния денонощен труд,
бърза реакция, професионализъм, са допринесли според министъра,
за успешното реализиране на тази високо отговорна и важна за
страната ни мисия. Благодарение на отзивчивостта на служителите,
пряко ангажирани с парламентарния вот в чужбина, тяхното
търпение и компетентност, се предостави възможност на десетки
хиляди български граждани да упражнят конституционното си право
на глас от различни краища на света. Като ни желае здраве и бъдещи
успехи, искрено се надява сътрудничеството да продължи и за
напред, доброто сътрудничество между институциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодарим на
Министерство на външните работи.
Уважаеми колеги, по принцип за малко ще прекъснем.
Ще бъдем ли онлайн? Не? Добре. Стенограф ще ни трябва
ли? Да. Добре.
Днешното заседание ще продължи за електронното гласуване
веднага след жребия. Колегите се запознаха. После ще вземем
решение за следващото заседание – или по неделник, или вторник.
Така или иначе, трябва да има.
/Прекъсване на заседание то за провеждане на жребий за
частичните избори на 30 април 2017 г. за кметове на кметства//
Докато изчакваме колегата докладчик за решението за
жребия за частичните избори на 30 април, още веднъж давам думата
на госпожа Ганчева за кратко резюме във връзка с електронното
гласуване и веднага с включване на други колеги.
Заповядайте.
Точка 4а. Обсъждане с Агенция за електронно
управление.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз няма да резюмирам нещо, което
вече за трети път резюмирах, тъй като в почивката направихме
работно обсъждане с колегите и общо взето се обединяваме около
определени предложения. Ще се опитам да възпроизведа
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предложенията, около които се обединихме с колегите, за да може
евентуално ако те се възприемат от Централната избирателна
комисия, да бъдат подложени на гласуване и да се изпрати с писмо
на Агенцията за електронно управление, с оглед финализиране на
отношенията ни по повод подписване на споразумението и във
връзка с изпълнението на съвместния ни проект.
Колеги, ще ви предложа да гледаме споразумението, за да
може за яснота, тъй като нямахме оперативно време да ги нанесем.
Споразумението, което отново ни е изпратено от Агенцията за
електронно управление във връзка с проведената на 4 април среща, е
в папката, където са всички съотносими документи, в моя папка и
файлът е четвъртият отдолу нагоре. Колегите се обединихме на
стр. 2 по точка 1.1. думата „участва“ да бъде заменена с
„организира“ разработването на техническа спецификация“. Ако сме
съгласни, госпожо председател, моля да подложим на гласуване да
предложим такова изменение в тази точка. Думата „участва в
разработването“ в текста да бъде изписан: „организира“
разработването на техническата спецификация“ и нататък така,
както е предложено.
Колега Ивков, никой нямаше достатъчна възможност да се
запознае с изпратените материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Ивайло Ивков).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В работното обсъждане което
направихме, се обединихме да нямаме забележки по страници 3, 4 и
5 от проекта на споразумение. Предлагам ви да гледаме страница 6,
именно, в 2.1., първи булет предлагаме текстът да стане:
„партньорът подпомага бенефициента чрез своя експерт в
разработването на техническата спецификация“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Ивайло
Ивков).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, има предложение по втория
булет там, където е текстът след „сключване на договор с
изпълнителя на обществената поръчка заедно със служители на
агенцията се осъществява текущ контрол върху работата“ и пр. в
коментар да питаме какъв е механизмът за осъществяване на
контрола и приемането на резултатите. Моля ви да гласуваме такъв
въпрос, който да бъде в коментар, защото ще използваме същия
формат, а именно, режим на промени или така, както ни е
представено от агенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Ивайло
Ивков).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ние нямаме предложение до
член 5. Предлагаме чл. 5 и следващите да отпаднат и вместо тях да
бъдат изписани членовете след чл. 2 включително от
споразумението за партньорство одобрено от Управляващия орган,
като приложение № 11, което ни беше изпратено днес с всички
документи за запознаване и в папката с всички относими документи,
тъй като считаме, че разпоредбите удовлетворяват направените
бележки и въпроси, зададени на срещата и по този начин
Централната избирателна комисия се ползва повече от тези клаузи.
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Тоест, предлагаме след чл. 5 от предложеното ни споразумение
всички членове, така разписани и предложени от Агенцията за
електронно управление да отпаднат и вместо тях да бъдат включени
и разписани: чл. 2 и следващите, без обаче следното. Правя една
забележка, говорих и с колега за това, че чл. 7 и 8 от Приложение №
11 всъщност вече са разписани в по-предните. Това са по отношение
на дейностите кой с какво се задължава. Така че ще бъде от чл. 2 до
чл. 6 включително и чл. 9, който е обща разпоредба за неуредените
въпроси.
Предложението ни е да бъде от чл. 5 и следващите да
отпаднат от така предложения ни проект на споразумение и да бъдат
заместени с клаузите от чл. 2 до чл. 6 включително от Приложение
№ 11, включително и чл. 9. Просто от Приложение № 11 да не бъдат
включени чл. 7 и чл. 8, които всъщност са разписани в членовете до
чл. 4, които изгласувахме като предложения. Уважаема госпожо
председателстващ, моля да подложите на гласуване така
направените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като изчерпахме
предложенията си по проекта на споразумение, предлагам да
гласуваме писмо, с което да изпратим така гласуваните от нас
предложения, забележки, обективирани в писмо и в режим на
промени с приложено споразумение от наша страна, до Агенцията за
електронно управление. Да гласуваме и веднага след получаване но
отговора да бъде упълномощен председателят да разпише
споразумението за Централната избирателна комисия. това е засега.
Имам още едно предложение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тук в чл. 1 чета: Бенефициентът се
задължава да извършва следните дейности“.- Разбирам, че това са
задължения на бенефициента. В третото кръгче се казва: „след
сключване на договор с изпълнителя на обществената поръчка
заедно с представител на ЦИК осъществява текущ контрол върху
работата, приема резултатите от работата“. Това остава ли?
Бенефициент, а изведнъж сме и ние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:: Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Така е, колега Бойкинова. Това
беше обсъдено когато одобрявахме проектното предложение, преди
да бъде одобрено от управляващия орган и на среща на 4 април
също бяха дискутирани тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В 1.1. пише, че бенефициентът провежда
симулации на дистанционно електронно гласуване: „Провеждане на
симулации на дистанционно електронно гласуване, проучване и
анализ на добрите практики“… Ето: „Бенефициентът се задължава
да извърши следните дейности: проучване и анализ на добрите
практики на дистанционно електронно гласуване и провеждане на
симулации“… да извърши следните действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
гласуваме предложенията на госпожа Ганчева анблок, както бяха
дадени.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова); против – няма.
Точка 6. Уточнения на
пресконференции: МС, СЕМ, ОС.

официални

срещи

и
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с оглед проведената среща,
остана да обсъдим, както стана ясно и от проектното предложение, и
от проведената среща, че Централната избирателна комисия трябва
да одобри представители на ЦИК, като те може и да са от
администрацията, които да бъдат като координатор и като експерт,
който ще подпомогне и участва в разработването на техническата
спецификация по първата дейност. Ние така с някои колеги
обсъдихме и ви предлагаме като координатор да бъде директор на
дирекция, а като експерт да бъде експертът ни ИКТ, като ние по
длъжностните им характеристики може, в съответната точка, да
изпълняват и други дейности, възложени с решение на Централната
избирателна комисия. ако няма други предложения или ако искате
да отложим въпроса. Но въпросът би следвало да бъде решен, да
информираме Агенцията за електронно управление с оглед и
станалото на въпрос, че на срещата те искат съдействие и за
експерта по повод първата планирана обществена поръчка. Аз
изразявам мнение, че този координатор и този експерт не може да
участва в какво и да било дейност по проекта без санкцията и
решението на Централната избирателна комисия. Тоест за всяко
решение и позиция, която ще бъде изразена, трябва да има решение
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
други предложения? Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да отложим. Нямам нищо
против директор да бъде координатор, но за експерта по отношение
на най-важната част от този проект, а именно, изготвяне на
техническата спецификация с моделиране в тази техническа
спецификация и типа на т.нар. тук симулации, малко – те ще влязат
там – малко да се повъздържим тук сега от експерт по този тип
дейности и да го поотложим за малко по-нататък.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не са подписали нито договор, нито имам
финансовите им параметри. Да не форсираме.
За координация нямам нищо против директор на дирекция.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Обединява ли се
комисията около това предложение? Да, добре. Не го подлагаме на
гласуване; след Великден, след като минат хубавите празници, ще го
решим.
Много благодаря на колегите, които, така или иначе,
постигнаха въобще споразумения и изключително добри
предложения, приети от цялата комисия по електронното гласуване
и общия проект.
Господин Андреев - за решението за жребия.
След това госпожа Солакова и нека да знаем кой още се
заявява, за да имаме ред.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Уважаеми
колеги,
във
вътрешната мрежа в моя папка е проект № 4677 във връзка с
проведения в днешния ден жребий в решението, както и в
предходните такива, да обявяваме последователността на номерата
на партиите и коалициите, регистрирани в бюлетината, въпреки че в
случая нямаме коалиции, но с оглед на текста, който е възприето,
ако искате и считате, че е необходимо, може да махнем коалиции,
тъй като в тези избори не са регистрирани такива. След това в
долните текстове преповтаряме правилата, които са от нашето
принципно решение, а именно решение 4035-МИ от 15 ноември
2016 г. по отношение на онези партии, които не са регистрирали
кандидатски листи в съответния избор. Не им се оставя пореден
номер в бюлетината и празно място за тях, а местните коалиции и
независимите кандидати се регистрират след това като
последователност на номерацията след партиите, които са
регистрирали кандидатски листи, като следват регистрацията на
кандидатските листи на територията на съответната община. И моля
да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Забележки?
Въпроси? Отстраняваме несъществуващи политически субекти,
които не съществуват в този жребий. Така е, те не участват в този
избор.
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Уважаеми колега Андреев, номерът на решението на
Централната избирателна комисия е 4703-МИ.
Заповядайте, госпожа Солакова.
Точка 5. Докладни по договори.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо, във връзка с
договора за паркоместата, чийто срок изтича на 20 април т.г. и
предприетите от нас действия, считано от 23 април Столична
община да осигури места, за което да сключим договор. Става дума
за 7 паркоместа. Получили сме обаждане от Столична община за
изготвяне на схема на същия тротоар, където са и досега ползваните
три места от Централната избирателна комисия. Затова ви предлагам
да гласуваме разход в размер на 45 лв. за изготвяне на схема по
сметка на Столична община, Център за градска мобилност, за да
може да се изготви схемата и да се предприемат действия за
сключване на договор за 7 паркоместа, включително и да се провери
ползването да бъде гарантирано, с оглед на поставените табели за
служебен абонамент, да бъде възможно отключването им само за
членове на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-00-365
от 5 април 2017 г. Господин Христов беше предупредил, че ще
получим такова писмо от „Информационно обслужване“, в случая от
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изпълнителния директор, във връзка с осигуряване на криптирана
връзка с публичните интернет ресурси на Централната избирателна
комисия и интернет страниците на РИК и на ОИК, ползването на
сертификат. Срокът е валиден до 17 май 2017 г., което налага
подновяване, с оглед защитата на лични данни и предоставената
информация в страниците на комисията.
Посочват ни, че за валидност една година с ДДС цената е 179
лв., а за три години, пак с ДДС, е 537 лв. „Информационно
обслужване“ АД има готовност да извърши всички необходими
технически действия по подновяването и подмяната на този
сертификат. Предлагам ви да гласуваме за три години, а да получим
валиден сертификат на стойност 537 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване., уважаеми колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение – вх. №
МИ-15-135 от 5 април 2017 г. Получили сме по електронната поща
придружително писмо с приложени решения във връзка с
прекратяване предсрочно пълномощията на кмета на община
Антоново. След получаване в оригинал на документите ще изготвя
проект на решение с предложение до Президента с насрочване на
частичен избор за кмет на община.
Докладвам ви за сведение вх. № НС-03-75 от 5 април 2107 г.
за предоставени от нас ключове за помещения, които Народното
събрание, по силата на допълнително споразумение към
Споразумението за ползване на помещения в сградата, предостави
на Централната избирателна комисия в периода към датата на
изборите до приключване и отчитане на обявяване на официалните
резултати от Централната избирателна комисия.
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Колеги, вх. № НС-15-332 от 4 април 2017 г. по електронната
поща и на 6 април – вече в оригинал, придружително писмо от
председателя на РИК – Враца, с приложено писмо от господин
Кирил Илиев. Не пише длъжност, но е ползвана бланка на кметство,
с. Бели Извор, община Враца. То е писмо до председателя на РИК с
копие до председателя на Централната избирателна комисия, с вх. №
на РИК 500 от 4 април 2017 г. Те са приели протоколно решение на 4
април 2017 г., тъй като касае проверка за ползване на отпуск на
конкретно посочени лица, колеги, членове на районна избирателна
комисия. Те са приели, че не са компетентни да разгледат сигнала,
тъй като означава да контролират себе си като комисия, евентуално
да констатират нарушения. Искането на господин Илиев е да се
извърши проверка дали лица, конкретно посочени 5 на брой, са
ползвали неплатен отпуск и откога, съгласно Избирателния кодекс.
Сигналът е във връзка с това, че той има съмнение за двойно
получаване на заплати от РИК и местоработата. Посочва, че едно от
лицата ползва отпуск след назначаването на новия областен
управител. Като послеслов, на ръка добавен текст: Да се провери
дали същите членове на комисията са ползвали отпуск по време на
президентските избори.
Уважаеми колеги, с оглед на досега изразявани становища от
Централната избирателна комисия, съм изготвила проект на отговор
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. В крайна сметка,
ние винаги сме застъпвали тезата, че възнаграждението, което е
месечно и се гласува, приема се с решение на Централната
избирателна комисия, е за времето, необходимо за работа на лицата,
включени в съставите на районните избирателни комисии,
включително и на общинските избирателни комисии. Сроковете,
знаем по Изборния кодекс, текат в календарно време. Много често в
съботните и неделните дни се налага не само да бъдат
осъществявани дежурства, но и да се провеждат заседания. В много
от случаите, когато в определен ден изтича срок, той е в 17 часа,
след което се налага заседание на съответната комисия и приемане
на съответните решения.
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В този смисъл, с оглед на възможността лицето да изпълнява
функциите си като член на районна избирателна комисия в
конкретния случай, ако това не пречи на изпълнение на служебните
задължения по основната месторабота, се оставя на преценката на
лицето в споразумение с работодателя да прецени ползването на
отпуск.
Приемаме разпоредбата на закона като защитаваща статута
на член на районна или общинска избирателна комисия и правото му
да ползва и да му бъде разрешаван такъв отпуск от работодателя,
тоест, текст, който задължава съответния работодател да разреши
ползването на отпуск – платен или неплатен. В този смисъл
отговаряме, че не се налага лицата да ползват задължително в
случай, че могат да съвместяват тези функции по основна
месторабота и като член на районна избирателна комисия.
Посочила съм само изборите за Народно събрание, тъй като
не се налага извършване на каквато и да е проверка по основна
месторабота на тези лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Запознахте ли се с
писмото, колеги?
Режим на гласуване на предложеното писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ЦИК-00-366 от 6 април 2017 г. Не знам дали става дума за
грешка, или наистина има запитване от наша страна, става въпрос за
въпроси, свързани с трудова медицина, служба по трудова
медицина. Докладвам ви го за сведение във вътрешната мрежа
сигурно е публикувано. Ще предоставя и на администрацията и при
необходимост ще върна в зала, ако наистина от наша страна е имало
запитване до „Тийм Превент“ – фирма, която се занимава с
регистрация във връзка с изискванията за служба по трудова

70
медицина. За сведение ви го докладвам. Ще помоля да се публикува
във вътрешната мрежа и ще предоставя на администрацията за
проверка дали сме проявили интерес ние или са ни го изпратили
безадресно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други писма има
ли? Заповядайте, колега Ивков, Вие искахте за кратко писмо.
Заповядайте.
Точка 8. Доклади по писма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Писмо НС-04-02-241 от 06.04. Качено е в
моя папка. За втори път ни пита. Вместо „Карджалийски“, ще бъде
„Кърджалийски“. До госпожа Веселина Николова – разследващ
полицай от ОД на МВР в Пловдив. Обясняваме, че едно лице не е
избрано за народен представител, за което се интересуват и което
преди това им казахме къде е било регистрирано, сега – пак и че вече
не се ползва от т.нар. имунитет, съгласно чл. 160, ал. 1 и с оглед на
това, че ЦИК вече обяви със свое решение резултатите от изборите.
Така че, трябва да се гласува писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като молят за спешен отговор и е по
наш сигнал от Софийска градска прокуратура, и тъй като колегата
Баханов е бил така предвидлив да поиска справката и я имам пред
мен, не съм го изписал, но моля да го гласуваме.
Питат ни „ПП „Воля“ участвала ли е в избори за народни
представители за президент, вицепрезидент и за общински
съветници и кметове.
Дават ни разяснение, че „ПП „Воля“ първоначално е била
регистрирана с наименование „Либерален алианс“, преименувано на
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ПП „Днес“, а впоследствие на „ПП „Воля“. Ние имаме справката.
Отговорът, който ще изготвя, ако го гласувате, ще гласи, че това
юридическо лице, което ги интересува, е участвало под името
„Либерален алианс“ в три избора, а именно, местни избори 2007 г. имам информацията. Местни избори 2011 г. и на избори за Народно
събрание 2011. Това ще гласи отговорът, ако приемете да го
гласуваме, без да го видим, като ще приложа и необходимите
извлечения от бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли
възражения, колеги? Няма.
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ 19 от
06.04 сме получили от община Кърджали, че не са постъпили
декларации от граждани на Европейския съюз във връзка с
предстоящите избори.
С вх. № ПВР-06-70 от 27.03 сме получили от община Смолян
документи във връзка с отваряне на запечатано помещение и
съответно предаване на документи в Държавен архив, стриктно
описани и подробни.
Последно, НС-15-245 от 08.27-3 сме получили информация за
проведените обучения в Монтана и съответно брой присъствали
членове, също за сведение. За анализа ще ви ги обобщя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
има ли други писма?
Закривам днешното заседание, скъпи колеги.
Следващото заседание на Централната избирателна комисия
насрочвам за вторник. Нарочно ще го сложа за 10.30 часа, за да може
да се приготвим за срещата за мониторинговия доклад на СЕМ. Още
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веднъж ви моля да имате предвид колегите, които сте тук, че в
понеделник в 11 часа е насрочена заключителната среща с
партньорите във връзка с проведените вече избори, а именно,
Министерски съвет и други министерства. Ще бъде в официалното
крило в зала № 3.
Благодаря ви много.
(Закрито в 17.00 часа)
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