ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 525
На 20 април 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Предложение до президента на Република България за
насрочване на частични избори за кмет на кметство.
Докладва: Александър Андреев
2. Доклад относно споразумение за партньорство с
Държавната агенция „Електронно управление”.
Докладва: Йорданка Ганчева
2а. Доклад относно прекратяване пълномощията на член на
ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Отчет по разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева
4. Доклади по медийни пакети.
Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Бойчо Арнаудов, Росица Матева
6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Росица Матева, Александър Андреев,
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Мария Бойкинова, Румен Цачев, Емануил Христов,
Метин Сюлейман, Иванка Грозева, Мартин Райков
7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Емануил Христов, Александър Андреев,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Мария Бойкинова, Ивайло Ивков
8. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Иванка Грозева, Таня Цанева, Румен Цачев,
Росица Матева, Александър Андреев,
Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков
9. Доклади по писма до полиция и прокуратури.
Докладва: Ивайло Ивков
10. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Георги
Баханов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 14,05 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Севинч Солакова – секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 13 членове на Централната избирателна
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комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред:
1. Предложение до президент на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство. Докладчик –
господин Андреев.
2. Доклад относно споразумение за партньорство с
Държавната агенция „Електронно управление”. Докладчик –
госпожа Ганчева.
3. Отчет по разяснителната кампания. Докладчик – госпожа
Матева.
4. Доклади по медийни пакети. Докладчици – госпожа Цанева
и госпожа Иванова.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа
Бойкинова, господин Ивков, госпожа Грозева, господин Арнаудов.
6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици госпожа Матева, господин Андреев,
господин Бойкинова, господин Цачев, господин Христов и господин
Сюлейман.
7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК с докладчици господин Христов, господин Андреев,
госпожа Грозева, госпожа Нейкова.
8. Доклади по писма с докладчици: госпожа Солакова,
госпожа Ганчева, госпожа Грозева, госпожа Цанева, господин
Цачев, госпожа Матева, господин Андреев, господин Райков,
господин Сюлейман и аз.
9. Доклади по писма до полиция и прокуратури. Докладчик –
господин Ивков.
10. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, моля да ме
включите и в точката за изплащане на възнаграждения и в жалби и
сигнали, тъй като имам едно писмо до съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах.
Следваща беше госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля да ме включите с точка доклад за прекратяване пълномощия на
член на ОИК – Банско, и проект на решение в тази връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз предлагам
това да бъде нова точка 2а. Записах, госпожо Ганчева. Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля в точката за изплащане на
възнаграждения да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Други предложения? Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В точката за изплащане на
възнаграждения и в доклади по писма. Донесоха ми ги сега, в 2 ч.
без 2 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз съжалявам, че
така са го направили, господин Ивков, убедена съм, че всички
членове на ЦИК са тук през целия ден.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Колеги, дневният ред е приет. Преди да преминем към точка
първа от дневния ред бих искала да ви информирам, че по обективни
причини от днешното заседание отсъстват: господин Томов,
господин Баханов, госпожа Мусорлиева, господин Пенев, господин
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Чаушев и госпожа Сидерова. Госпожа Солакова ме уведоми, че ще
закъснее за заседанието.
Уважаеми колеги, позволете ми да ви докладвам за сведение.
Във вътрешната мрежа с вх. № ЧМИ-01-13 от 18 април 2017 г.
администрацията на президента на Република България ни е
изпратила препис от Указ № 109 от 13 април 2017 г., с който
президентът насрочва частичен избор за кмет на община Антоново,
област Търговище, на 2 юли 2017 г.
Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте,
господин Андреев.
Точка 1. Предложение до президента на Република България
за насрочване на частичен избор за кмет на кметство.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:Уважаеми колеги, постъпило е в
Централната избирателна комисия писмо с вх. МИ-15-148 от 19
април 2017 г. от Общинската избирателна комисия – Димитровград,
с което ни уведомяват, че предсрочно са прекратени пълномощията
на кмета на кметство с. Ябълково, община Димитровград с решение
№ 362 от 19 декември 2016 г. на Общинската избирателна комисия –
Димитровград, което е влязло в сила. След като е било атакувано от
кмета, е постановено решение по административно дело № 11/2017
г. на Административен съд – Хасково, с което е потвърдено решение
№ 362 от 19 декември 2016 г. на ОИК – Димитровград. С това
решение са прекратени пълномощията поради наличието на
обстоятелства, свързани с участието на кмета на с. Ябълково в
кооперация, осъществяваща стопанска дейност.
В тази връзка съм изготвил проект на решение, с което да
предложим на президента на Република България да насрочи
частичен избор за кмет на кметство с. Ябълково, община
Димитровград, област Хасково.
Тъй като не е направена справка от Общинската избирателна
комисия, аз извърших справка в страницата на ГД „ГРАО”. Към дата
15 март 2017 г.в селото по постоянен адрес има 1273 жители, а по
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настоящ адрес 1355 и по постоянен и настоящ адрес – 1173. Отделно
от това разговарях и с председателя на Общинската избирателна
комисия – Димитровград, който ми каза, че те не са правили такава
справка, но самото село е голямо като кметство и превишава 350
жители. В тази връзка ви предлагам да не искаме със специално
писмо от ГД „ГРАО” справка за населението, тъй като видно и от
страницата на „ГРАО” то надвишава 350 жители.
Предлагам да приемем решението, а след неговото приемане
да одобрим и писмото за изпращане до Президентството. Решението
на Административен съд е влязло в сила на 5 април 2017 г., с което е
потвърдено решението на Общинската избирателна комисия –
Димитровград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, становища, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4714-МИ.
Гласуваме и изпращане на писмото, което господин Андреев
е изготвил до президента ведно с решението и прилежащите
документи.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
С това изчерпихме точка първа от дневния ред. Преминаваме
към точка втора – доклад относно споразумение за партньорство.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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Точка 2. Доклад относно споразумение за партньорство с
Държавната агенция „Електронно управление”.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз в тази точка, за да не се
повтарям, в предходно заседание ви докладвах подробно
пристигналото писмо с вх. № НС-23-138 от 12 април 2017 г., с което
от Държавната агенция „Електронно управление” са ни писали, че в
отговор на нашето писмо, с което сме изпратили проекта на
споразумение – знаете, ние го разгледахме на заседание на 6 април,
взехме протоколно решение да изпратим писмо със съответните
бележки и упълномощихме Централната избирателна комисия след
получаване на отговора да подпише споразумението. Сега проектът
на споразумение ни се е върнал с бележки от управляващия орган и
от Агенцията за електронно управление изразяват готовност да
подпишат споразумението ведно с така направените забележки,
които са описани в писмото.
Вчера председателят беше обявил на предходно заседание, че
ще има работна среща в ЦИК на колегите да обсъдим това
споразумение от 14 ч. Присъствахме колегата Андреев, госпожа
Нейкова, аз и господин Сюлейман. Аз уведомих председателя,
понеже тя имаше забележки по чл. 8, ал. 3, доколкото разбрах от
предходното заседание, че имате някакви бележки по чл. 8, ал. 3.
Това е моят доклад. Имаме два варианта. Ние колегите се
запознахме вчера. Единият вариант е отново да върнем писмо с
бележки, а другият вариант е, в случай че ЦИК прецени, да
утвърдим така предложеното ни споразумение с бележки, да се
подпише от страна на Централната избирателна комисия и да се
изпрати на агенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, след работното обсъждане вчера (съжалявам, че не можах да
присъствам, но имах здравословен проблем) вие предлагате ли да
подпишем споразумението и да го изпратим? Нищо ли не
предлагате, колеги?
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
ние, доколкото аз поне имам спомен от вчера от работната група,
ние констатирахме редакционните бележки, които са направени и
описани в първо и второ тире и по които, доколкото разбрах, ние,
които присъствахме, нямаме притеснения и забележки. А по
отношение на чл. 8, ал. 3, който е възпроизведен сега в ал. 3 на чл. 9,
ние ще се съобразим с решението на Централната избирателна
комисия предвид и дебата, който беше проведен и обективиран в
забележките по предходното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, не присъствах на заседанието по обективни
причини, на което е обсъждан предходният вариант на
споразумение, но се запознах със забележките, отправени от
Централната избирателна комисия, както и съумях преди
предходното заседание да се запозная и с бележките от
управляващия орган.
Уважаеми колеги, лично аз – изказвам личното си становище
– след като Централната избирателна комисия е положила усилия и
една не малка част от нейните забележки са взети предвид, но
специално по отношение на чл. 9 управляващият орган, не
партньорът, а управляващият орган е предложил да остане, с оглед и
сроковете по проекта аз бих ви предложила да се съобразим с
мнението на управляващия орган и тези текстове да останат. Пак
казвам, това е мое лично становище, което съм натрупала и на базата
на опита по реализация на проекти през живота си. Разбира се, аз
също ще се съобразя със становището на Комисията.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване подписване на
споразумението така както ни е предоставено като последен вариант
от Държавната агенция „Електронно управление”.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня
Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с доклада ние
поставихме един въпрос като коментар по предходното писмо какъв
е механизмът. Аз предлагам това да се уточни в оперативен порядък,
защото то не касае самото подписване на споразумението. По
предходното писмо имаме коментар по втори булет по чл. 4.1., 2.1 от
предходния проект: след сключване на договор с изпълнителя на
обществена поръчка чрез какъв механизъм ще се осъществява
контролът и приемането на резултатите от работата, предвид че
ЦИК е страна по договора. Това ни е коментарът и с така изпратения
ни проект на споразумение няма отговор по това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз
подкрепям становището, че по т. 4.1., настояща 2.1. по отношение на
упражняването на текущия контрол върху работата на изпълнителя и
приемане на резултатите от работата му това може да бъде уредено в
друг акт, различен от това споразумение. Разбира се, подлежи на
уреждане, но е извън това споразумение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз поставих въпроса дотолкова
доколкото сега от Държавната агенция „Електронно управление”
нямаме обяснение и отговор по този въпрос. Нека Комисията
прецени дали да подпишем така споразумението или не. Просто ми
направи впечатление, че нямаме отговор на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, считате
ли, че е необходимо в момента да се отговаря на този въпрос, преди
подписване на споразумението. Не виждам такива изказвания.
Уважаеми колеги, остава да ме упълномощите да подпиша
споразумението, включително и с липсата на това обяснение. Режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предния път на 6 април на
заседанието по повод предложението на работната група за
координатор и за експерт, които трябва да излъчим като
представители от страна на Централната избирателна комисия, ние
направихме своите предложения. За координатор – госпожа
Красимира Манолова, директор на дирекция „Администрация”, за
експерт – Веселина Тихолова, която е IT в Централната избирателна
комисия, като изразихме мнение, че естествено всичко става чрез
гласуване и решение на Централната избирателна комисия предвид
колективния ни орган и спецификата на органа. Поставям отново
въпроса и с оглед на това че току-що упълномощихме председателя
да подпише споразумението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева); против – 1 (Ивилина Алексиева).
Уважаеми колеги, позволете ми под формата на отрицателен
вот да кажа. Нямам нищо против тези две лица да бъдат
упълномощени. Единствено притеснението ми е, че може би
квалификацията в сферата на IT сектора електронно гласуване и
електронно управление трябва да бъде по-голяма на лицето,
излъчено от страна на Централната избирателна комисия. Затова ми
е отрицателният вот. Но в същото време аз съм длъжна да кажа и че
не мога да предложа такова лице към настоящия момент. Затова и
приемам решението на Централната избирателна комисия.
Продължете, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетите
протоколни решения и по отношение на координатора от страна на
Централната избирателна комисия предлагам да гласуваме с
протоколно решение госпожа Манолова вече в качеството й на
такава да предприеме всички необходими действия – изготвяне на
писма, кореспонденция и пр., да осъществи необходимите контакти,
че това са лицата, определени с нашето протоколно решение. И в
тази връзка както координаторът, така и експертът да изготвят
съответните доклади, които трябва да се внасят по проекта в
Централната избирателна комисия, за да може ЦИК и членовете да
се запознават своевременно и да взимат своите решения във връзка с
изпълнението на проекта. И да предоставят след това информацията
на агенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Мога
ли да допълня предложението ви, госпожо Ганчева, да представим и
в счетоводството финансовите правила относно изпълнението на
проекти. Макар че нашата част е много мъничка, все пак
счетоводството би следвало предварително да се запознае с начина
на отчитане.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, госпожо председател, освен че
мисля че следва да се запознае счетоводството, ами следва и да ни
запознае с реда във връзка с тези правила и дали имаме
необходимост от някакви корекции в бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване тези предложения. Режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Таня Цанева).
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Уважаеми колеги, продължаваме с точка 2а. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
Точка 2а. Доклад относно прекратяване пълномощията на
член на ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви направя малко поподробен доклад, за да преценим дали днес да приемем решението
или да отложим. Докладвам ви вх. МИ-15-147 от 18 април 2017 г.
Това е писмо, подписано само от председателя на Общинската
избирателна комисия – Банско, с което ни уведомява, че е
необходима промяна в Общинската избирателна комисия – Банско,
поради настъпила смърт на 8 април 2017 г. на лицето Георги Асенов
Захов, предложен от политическа партия АБВ и определен за член
на ОИК съгласно наше решение. Приложен е препис-извлечение от
акта за смърт.
В оперативен порядък в предходното ни заседание
направихме обсъждане дали да изчакаме преписката в оригинал, тъй
като бях проверила, че ОИК – Банско, сега няма избори.
Проектът за решение е за прекратяване пълномощията на
починалия член на Общинската избирателна комисия – Банско,
както и писмото до съответната политическа сила се намират във
вътрешната мрежа от предходно заседание, като възложих на
администрацията да ги прехвърли и в днешното. Вчера възложих на
деловодството да се свърже с председателя на Общинската
избирателна комисия – Банско, за да попита дали преписката е
изпратена в оригинал. Както от деловодството, така впоследствие и
аз се свързах с госпожа Христина Валейова, председателя на
Общинската избирателна комисия – Банско, която ме увери, че
документите в оригинал ще пристигнат днес. Съответно те са
пристигнали с вх. МИ-15-147-2 от 20 април 2017 г. и са ми
разпределени.
Колегата ме запозна, че е разговаряла с госпожа Солакова по
телефона във връзка с това, че трябва да проведат някакво заседание
и се притесняват, доколкото аз разбрах, за законосъобразността на
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това заседание без произнасяне от страна на Централната
избирателна комисия с решение за прекратяване на пълномощията.
Аз, без да съм запозната, отговорих, че в случай че е налице кворум,
няма пречка да се проведе заседание, могат да си вземат решенията.
Както знаете, и ние не винаги си провеждаме заседанията в пълен
състав. Колегата ме свърза с друг член на ОИК, който бил юрист, не
ми се представи, но каза, че се притеснява дали органът ще бъде
законно конструиран, даже госпожа Нейкова беше с мен. С госпожа
Солакова днес разговаряхме и тя, доколкото разбрах, също е
изразила мнение, че няма пречка.
Сега ми е разпределено и писмо с вх. МИ-15-147-3 от 20
април 2017 г. от председателя на Общинската избирателна комисия
– Банско. То е до Централната избирателна комисия и сочат, че с
писмо със съответния изходящ номер са уведомили ЦИК за
необходимата промяна. Същевременно е постъпило заявление от
господин Асен Петров Кирицов, избран за общински съветник от
листата на политическа партия ГЕРБ, с което заявление лицето
посочва, че желае да бъдат прекратени пълномощията му като
общински съветник, тъй като е назначен на 18 април за заместниккмет на община Банско.
С оглед изложеното и предвид факта, че все още в състава на
Общинската избирателна комисия – Банско, не е попълнен друг
член, предложен от политическа партия АБВ по реда на Изборния
кодекс, ни молят да им укажем дали следва да изчакат с приемането
на необходимите решения.
Доколкото виждам, колеги, ние имаме единно становище по
този въпрос – че няма никаква пречка да заседават и не е
необходимо да се чакат никакви решения. Ще помоля колегите,
които отговарят за Банско, да се свържат и да укажат, че няма
пречка за провеждане на заседание.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз предлагам да изпратим
кратко писмо, че съгласно Изборния кодекс няма никаква пречка да
проведат заседанието, да си проверят дали имат присъстващи 50
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плюс 1. Всички решения, които взета, ще са законно. И незабавно да
проведат заседанието, тъй като, доколкото разбрах, лицето, което е
общински съветник, е изпаднало в несъвместимост.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз като докладчик приемаме и
предлагам да гласуваме това писмо, както и да укажем по телефона
незабавно да проведат заседание, въпреки че, доколкото разбирам,
вече двама колеги сме указали, че няма пречка да се проведе
заседание.
Да гласуваме обаче и проекта на решение и писмото до
политическата партия да изпратят предложение за попълване на
състава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изпращането на това
писмо. След това ще се върнем и на решението и писмото до
политическата сила.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева).
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмото до
политическата сила за предлагане на член.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, имате проект на решение. Коментари,
предложения? Подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева); против – 3 (Бойчо
Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева).
Колеги, това е Решение № 4715-МИ/НР.
С това изчерпихме и точка 2а от дневния ред. Продължаваме
с точка трета – отчет по разяснителната кампания. Заповядайте,
госпожо Матева.
Точка 3. Отчет по разяснителната кампания.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
проведената от Централната избирателна комисия разяснителна
кампания за изборите за народни представители последният доклад
е за изпълнението на договора с Би Ти Ви Медия груп за
разпространение на нашите видеоматериали. Във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали трябва да се намират становище от
Силвия Грозданова, главния счетоводител, и от Милена
Радославова, юрисконсулт, с вх. № ЦИК-09-76 от 20 април 2017 г.,
както и всички съпътстващи документи, удостоверяващи
изпълнението на договора. В становището е констатирано, че като
брой е изпълнена, даже има преизпълнение с едно-две излъчвания на
предвидената бройки. Има леки несъответствия в датите на
излъчванията, но са компенсирани.
Мнението на главния счетоводител и на юрисконсулта е, че
договорът е изпълнен, да бъде приета работата и да оправомощим
председателя да подпише приемно-предавателния протокол и да
бъде извършено плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, предполагам, че вече сте се запознали. Подлагам на
гласуване така направените предложения.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева).
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Уважаеми колеги, продължаваме с точка четвърта –
доклади по медийни пакети. Първи докладчик е госпожа Цанева.
Заповядайте, госпожо Цанева.
Точка 4. Доклади по медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви помоля да
отворите папка „Медийни пакети” от 18 април.
С вх. № НС-24-316 ви предлагам искане от политическа
партия „Воля” и „Розенфелд и ко”, това е ТВ плюс, на стойност
3780 лв., който включва клип, излъчван в предаване „Свободна
зона” на Коритаров. Предлагам за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам. Гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).
Продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-327 е постъпило
искане за заплащане на медийна услуга от медия „Розенфелд и ко”,
ТВ плюс, и политическа партия ДОСТ - излъчване на клипове в
предаването „Свободна зона”, на стойност2880 лева. Предлагам за
одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам. Подлагам нагла.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Таня Цанева); против – 1 (Бойчо Арнаудов).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-330 сме получили
искане от Българското национално радио, радиостанция „Видин” и
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политическа партия „Воля” на стойност 600 лв. Включва два
репортажа и две интервюта. Предлагам за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-331 е постъпило
искане за изплащане на медиен пакет от коалиция от партии
„Движение Да България” и Нова броуд кастинг груп на стойност
39744 лв. със съответните медиен план и излъчване в часови пояси и
дни на клип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № НС-24-332, медията е Нова броуд
кастинг груп и политическа партия „Движение Напред България” на
стойност 39060 лв. с излъчване на клип съгласно представения
медиен план на различни дати и в различно часово време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева).
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ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № НС-24-333 искане за изплащане по
медиен пакет на партия „Движение за равноправен обществен
модел” (ДРОМ) и Би Ти Ви Медия груп на стойност 19217 лв.
Медийната услуга включва 42-секунден клип по схема, дадена ни от
медията, в сутрешен блок, в „Лице в лице” и в новините в 19 ч.
Предлагам за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Гласуваме, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № НС-24-334 искане за изплащане от
Офмедия и независим кандидат Георги Кадиев на стойност 5000
лева. Медийната услуга включва интервю и излъчване на банер.
Предлагам за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № НС-24-335, Офмедия и независим
кандидат Румен Желязков Домбашов. Медийната услуга е на
стойност 5000 лева и включва банер и интервю
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Гласуваме, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
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Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева); против – 1 (Емануил Христов).
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № НС-24-339 искане за изплащане на
стойност 1200 лева. Медията е Издателска къща „Колонел”, а
именно в. „100 вести” и политическа партия „Воля”. Включва
публикуване на материали, отразяващи предизборната кампания на
политическата партия. Предлагам за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА:С вх. № НС-24-340 политическа партия
„Възраждане” и издателство „Муузон” ООД – това са вестниците
„Минаха години” и „Златна възраст”, на стойност 2040 лева, което
включва рекламни публикации на партия „Възраждане”. Предлагам
за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка в днешно
заседание, с вх. № НС-24-341, политическа партия „Движение за
радикална промяна Българската пролет” и „Муузон” ООД, както
казах вече, това са вестниците „Минаха години” и „Златна възраст”,
на стойност 3700 лева, предизборни материали на съответната
партия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева).
Благодаря ви, госпожо Цанева. Следващ докладчик е госпожа
Иванова. Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, отворете папка „Медийни пакети”
от 11 април 2017 г. Докладвам ви искане за заплащане на медийна
услуга по договор между политическа партия „Воля” и Българското
национално радио, регионална радиостанция „Пловдив”. Искането е
с вх. № НС-24-277-1 от 6 април 2017 г. Стойността на заявката е
1800 лева и включва пет броя предизборно интервю, два броя
предизборни репортажи и 15 броя визитки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Писмо с вх. № НС-24-282-1 от 10 април
2017 г. по договор между политическа партия „Воля” и
„Черноморски фактор” ЕООД, това е в. „Фактор” на стойност 750
лв. с ДДС. Касае се за публикации във в. „Фактор”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Писмо с вх. № НС-24-283-1 по договор
между политическа партия „Движение за радикална промяна
Българската пролет” и „Черноморски фактор” ЕООД, в. „Фактор”,
както ви казах, на стойност 1050 лв. с ДДС. Касае се за платени
публикации във в. „Фактор”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Писмо с вх. № НС-24-284-1 от 10 април.
Договорът е между политическа партия „Движение за радикална
промяна Българска пролет” и „Черноморски фар” ЕАД, в.
„Черноморски фар”. Стойността на договора е 850 лв. с ДДС и касае
платени публикации във в. „Черноморски фар”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Писмо с вх. № НС-24-285-1 от 10 април
между политическа партия „Воля” и „Черноморски фар” ЕАД, в.
„Черноморски фар” на стойност 800 лв. с ДДС. Платени публикации
във в. „Черноморски фар”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на
гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Писмо с вх. № НС-24-311 от 5 април
между
КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица,
Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз)
и Българската национална телевизия. Стойността на договора е 5940
лв. с ДДС. Включва излъчени реално три броя 37-секундни клипа,
един брой 40-секунден клип и един брой 40-секунден клип в
различни часови пояси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Емануил Христов).
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам ви вх. № НС-24-307 от 4
април между политическа партия „Воля” и интернет сайт „Смолян
прес” на стойност 700 лв. с ДДС. Включва рекламен банер в
различни размери и пиксели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-24-319-2
от 7 април 2017 г. между политическа партия „Партия на зелените” и
информационна агенция „Блиц” ЕООД на стойност 2500 лв. с ДДС.
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Видът на медийната услуга е банер 300 на 250, продължителност 14
дни за посочения период в съответни импресии и клипове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Гласуваме,
колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС24-321 от 7 април 2017 г. между коалиция от партии „Нова
република” и „Инвестор БГ” АД на стойност 12 лв. с ДДС, като
включва платени репортажи и рекламни клипове с продължителност
от 30 секунди, 46 броя, излъчени на различни дати в различни
часови пояси.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-24-323 от
7 април 2017 г. между политическа партия „Движение за радикална
промяна „Българската пролет” и Българската национална телевизия
на стойност 17640 лв. с ДДС. Касае се за три броя интервюта и
агитационни клипове, излъчени на различни дати в различни часови
пояси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Гласуваме, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-24322 от 7 април между коалиция КОЙ-Българската левица и Зелена
партия и телевизия „Враца Ефир в 7”. Стойността е 840 лв. с ДДС и
включва участие в изборно студио с представители на коалицията с
времетраене 20 минути в часови пояс от 7 до 8,30 ч. и повторение на
същия ден от 13 до 13,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Гласуваме, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-24-324 от
10 април 2017 г. между политическа партия „Воля” и издателска
къща „Родопи” ООД. Стойността на медийния пакет е 2000 лв. с
ДДС и включва публикации в сайта и на цяла вътрешна черно-бяла
страница на в. „Нов живот” на 22 март; публикации в сайта; и на
половин вътрешна черно-бяла страница на вестника с пакетна цена
500 лв. на 22 март; и публикации в сайта и на половин вътрешна
черно-бяла страница на 24 март; както и публикация на рекламен
банер в сайта на изданието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
КАТЯ ИВАНОВА: Последното искане е с вх. № НС-24-325
от 10 април 2017 г. между политическа партия „Воля” и районна
радиостанция Стара Загора на Българското национално радио на
стойност 864 лв. с ДДС. Включва излъчване на предизборен клип с
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продължителност 30 секунди седем броя в определен часови пояс;
излъчване на предизборен клип с продължителност 30 секунди в
друг часови пояс, също седем броя; излъчване на един брой интервю
от 3 минути; излъчване на един брой репортаж, също 3-минутен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, с това изчерпихме точка четвърта от дневния ред.
Преминаваме към точка пета – доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи докладчик е госпожа Бойкинова.
Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
администрацията на Министерския съвет с вх. № ЦИК-00-33 от 18
април 2017 г. Препращат ни по компетентност иск за преброяване на
бюлетините от чужбина от Крум Борисов Захариев от Съюза на
пенсионерите. Както виждате, писмото е с две изречения – иска се
преброяване на бюлетините в чужбина, по-специално в Англия и в
Турция, тъй като според неговото лично мнение над 1 млн. 170
хиляди са гласували.
Докладвам ви го за сведение, първо, защото сдруженията и
съюзите не участват в изборите, нито пък има партия с такова
наименование.
Колеги, докладвам ви за сведение възражения от Лютви
Ахмед Местан срещу Акт за установяване на административно
нарушение № 19, № 21, № 25, № 30, №32. Същите ще бъдат
приложени към актовете за установяване на административно
нарушение и изпратени на компетентните областни управители.
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И също така ви докладвам за сведение, че от район „Искър”
са ни върнали актове № 23, 27 и 24 срещу Нова броуд кастинг груп,
които са надлежно връчени и подписани от нарушителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващия докладчик по тази точка – господин
Ивков. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № МИ-22-7-1. Това е оригиналът на
жалбата, който междувременно препратихме по мое разпореждане
във Върховния административен съд, срещу нашето решение
относно преписката, която пратихме с оглед на това, че преценихме
че се оспорва изборният резултат, на Административен съд –
Пловдив. Жалбата беше срещу две решения на Общинската
избирателна комисия – Пловдив. Върховният административен съд
междувременно беше дал указания на жалбоподателя да се приложи
в оригинал, пък тя го изпрати до нас, за да не чакаме, защото на
миналото заседание не дойде ред, ние я изпратихме и сега само го
докладвам.
А с вх. МИ-22-7 е получената жалба в копие, която също
докладвам в днешното заседание.
И отделно от това, свързан доклад, с вх. МИ-15-141-1 от 12
април 2017 г. дойде цялата административна преписка по същия
случай, по който ние вече бяхме взели решение от 11 април 2017 г.
да изпратим преписката на Административен съд – Пловдив. Не сме
я изпращали пак. За ваша информация и с оглед на това, че имаме
едно – пак е свързан доклад – писмо от председателя на Общинската
избирателна комисия – Пловдив, който ни казва, че е дал на една
дата дежурство. Писмото е с вх. МИ-27-58. С това писмо
председателят на ОИК – Пловдив, ни уведомява, че е дал дежурство,
за да подготви преписката и да ни препрати документите. Тъй като
обаче това не е искане за заплащане на възнаграждение за
дежурство, аз ви предлагам да го отложим и да му кажа по телефона
да си направи искане. А сега ви го докладвам, тъй като оттам е
видно, тъй като водихме и дебати тук и е висящо пред Върховния
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административен съд, че веднага след нашето решение преписката е
изпратена на Административен съд – Пловдив, и там ще видите
разпореждане в закрито заседание за поправяне на пороци по
жалбата, тоест Административен съд – Пловдив, очевидно е приел,
че следва да я разгледа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в предходно заседание от 18 април, е качена
преписка с вх. № НС-22-308 от 18 април 2017 г. Това е жалба от
Васка Петрова Сърменова, дала си е адреса и телефонния номер.
Жалбата е срещу ген. Константин Попов. Моля ви да се запознаете.
Лично аз считам, че тя е за сведение, тъй като лицето ни съобщава
факти, не е ясно какво точно иска и считам, че дори не следва и да се
препраща към който и да е компетентен орган. Така че ви я
предлагам за сведение. Ако искате, да се запознаете и на следващо
заседание, ако някой има други предложения, да ги направи. Аз ще
се съобразя с решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме със следващ докладчик – господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моя папка днешно заседание
ви докладвам постъпил сигнал с вх. № ЦИК-00-417 от 19 април
2017 г. Озаглавено е „Потенциален конфликт на интереси”. Става
въпрос за следното. Представям ви го за запознаване, колеги, тъй
като става въпрос за отправени запитвания към Централната
избирателна комисия, които касаят и член на Централната
избирателна комисия. Този член в момента е в отпуск по болест,
доколкото знам, и затова ви го предлагам сега да се запознаем, а пък
да го разгледаме когато той се върне от отпуск, за да може да вземе
отношение и той.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов. Колеги, за сведение и запознаване.
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Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви днес за сведение и
запознаване, в следващото заседание ще предложа отговор, тъй като
Върховна административна прокуратура ни е дала 15-дневен срок за
изпълнение, така че имаме време. Писмо от Върховна
административна прокуратура, отдел „Надзор за законност” с вх. №
ЦИК-00-416 от 18 април 2017 г., с което изискват от Централната
избирателна комисия да отговори на няколко въпроса: Създадени ли
са правила или друг механизъм за проверка и контрол по подаваните
от кандидатите за членове на РИК и ОИК декларации по чл. 60, ал.
1, т. 1 във връзка с чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс и по чл. 75, ал. 3,
т. 1 във връзка с чл. 80, ал. 3 от Изборния кодекс. Вторият въпрос е
какъв е броят на получените в ЦИК за периода от 1 януари 2015 г. до
31 декември 2016 г. за изпълнение присъди с наложени наказания,
наказание лишаване от право да заема държавна или обществена
длъжност, свързана с упражняване на избирателни права на
гражданите, както и каква организация е създадена за изпълнението
им. Констатирани ли са случаи на подадени декларации с невярно
съдържание и какви действия са били предприети.
По отношение на първия въпрос, ще го дискутираме и ще
предложа някакъв вариант за отговор. По отношение на втория
въпрос, доколкото аз имам спомени, за този период, който е
посочен – 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г. – нямаме
изпратени за изпълнение присъди с наложени наказание лишаване
от право да заема държавна или обществена длъжност. Имаме вече
през 2017 г. изпратени. Но имаме създаден регистър, така че ние ще
уведомим прокуратурата за това, че имаме регистър, какви действия
предприемаме за привеждане в изпълнение на присъдите. А по
отношение на третия въпрос, ще проверим дали имаме констатирани
такива случаи за подадени декларации с невярно съдържание. Ще
възложа на администрацията да провери и ще уведомим, ако има,
какви действия сме предприели. Аз лично не си спомням да сме
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имали такива случаи, ако някой от колегите си спомня, ще моля да
ми припомни. Затова и прочетох въпросите.
Докладвам ви писмо то Районен съд – Враца, Наказателна
колегия Четвърти състав, с вх. № НС-08-103 от 20 април 2017 г. С
това писмо съдия Искра Касабова ни пита дали едно лице Кирил
Александров Илиев с посочен ЕГН и постоянен адрес е избран за
депутат в Четиридесет и четвъртото Народно събрание.
Информацията е необходима по делото, което е описано. Самото
дело е насрочено за 10 май 2017 г. от 13,30 ч.
Извършихме проверка, но така или иначе това лице е било
кандидати за народен представител от партия „Движение за
радикална промяна „Българската пролет”, те не влязоха в
парламента, така че и лицето не е избрано. В този смисъл изпращаме
отговор до Районен съд – Враца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване отговор в този смисъл.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).
С това изчерпихме точка пета от дневния ред. Продължаваме
с доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения,
точка шест. Първи докладчик е отново госпожа Матева.
Заповядайте.
Точка 6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение писмо, получено по електронната поща, с вх. № ПВР-06-78
от 12 април 2017 г. от секретаря на община Криводол, с което са ни
изпратени копия от писмото, което вероятно ще пристигне и по
обикновената поща, протокол от 11 април за отваряне на запечатано
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помещение, заповед № 114 на кмета на община Криводол и
приемно-предавателен
протокол, с който
са предадени
избирателните списъци на Териториална дирекция „ГРАО”, Враца.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-06-81 от 18 април 2017 г. от
община Ветово, с което ни изпращат приемно-предавателна
разписка от 12 април 2017 г. с Териториално звено „ГРАО”, Русе,
удостоверяваща, че общинската администрация е предала пликовете
с избирателните списъци на Главна дирекция „ГРАО” за проверка.
Заедно с това ни изпращат освен приемно-предавателната разписка
заповед № 157 и протокол от 12 април за отваряне на запечатаното
помещение. Също за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева. Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо от община Сливница с вх. № ПВР-06-87 от 19
април 2017 г., с което в изпълнение на т. 30 от наше Решение № 3796
ни изпращат протокол, съставен на 13 април 2017 г., с който са
прибрани избирателните списъци от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и удостоверенията към тях и
записаните придружители. Тоест списъците след извършената
проверка от ГД „ГРАО” за сведение. Към него е приложена и
заповедта, с която е определена комисията по нашето решение за
приемането на списъците.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-06-84 от 19 април 2017 г., с
което от община Своге, Софийска област, ни изпраща заповед на
кмета на община Своге и протокол за отварянето на запечатаното
помещение – това е архивното помещение – с оглед прибирането на
избирателните списъци от проведените избори за президент и
вицепрезидент от 13 ноември 2016 г., получени от Териториално
звено „ГРАО”. Отново за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-06-79 от 12 април 2017 г.
от община Царево, с което ни уведомяват, че във връзка с Решение
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№ 4682 на Централната избирателна комисия ни изпращат протокол
за отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от поредица избори, а именно за
президент и вицепрезидент на републиката, изборите за народни
представители от 2014 г. с оглед предаването на Държавен архив
книжата от изборите за президент и вицепрезидент на републиката в
2011 г.
Докладвам ви за сведение постъпило писмо с вх. № ПВР-0686 от 19 април 2017 г. от община Септември, с което ни изпращат
заповедта и протокола, с който са отворили запечатаното помещение
след прибирането на избирателните списъци от проведените избори
за президент и вицепрезидент на републиката, получени от
Териториално звено „ГРАО” – Пазарджик.
Докладвам ви за сведение получено писмо с вх. № ПВР-06-83
от 18 април 2017 г. от община Поморие, с което ни изпращат
протокол и заповед на кмета за назначаване на комисията и отваряне
на помещението с цел прибирането на избирателните списъци, които
са предадени от Териториално звено „ГРАО” от проведените избори
за президент и вицепрезидент на републиката.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-06-93 от 20 април 2017 г. от
община Любимец. То пак е с оглед на отваряне на запечатано
помещение, което сме разрешили с цел архивирането на изборните
книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от
2011 г., но прилагат към него протокол за унищожаването на
неценните документи от 18 април 2017 г. и съответно акта за
унищожаване на неценните документи с изтекъл срок за съхранение
и предаването на Държавна агенция „Архиви” на останалите.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев. Продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане за
отваряне на запечатано помещение от кмета на община Николаево.
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Проектът, който ви предлагам, е във вътрешната мрежа в папка от
миналото заседание. В помещението се съхраняват изборните книжа
и материали от изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. Целта на
отварянето на помещението е да се извърши експертиза и предаване
на ценните документи в Държавен архив, гр. Стара Загора.
Предлагам ви да разрешим отварянето на това запечатано
помещение с цел извършване на експертиза и прибиране на
документите от произведените избори за президент и вицепрезидент
през 2011 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4717-ПВР.
Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, другото искане е от община
Раднево, област Стара Загора. То е абсолютно същото. И в него се
иска разрешаване отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент през 2011 г. Целта на отварянето на помещението е
унищожаването на изборните книжа и материали с изтекъл срок на
годност и съответно експертиза и предаване в Държавен архив на
останалите изборни книжа и материали. Основанието е пак Решение
№ 3796-ПВР/НР от 18 октомври, поради което ви предлагам да
разрешим отварянето на това запечатано помещение в община
Раднево.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Колеги, това е Решение № 4717-ПВР.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И за сведение ви докладвам от
община Мъглиж, с което кметът на общината ни е приложил
заповедта, с която е определил длъжностните лица и комисията,
които да отворят помещението, както и протокол. Помещението е
отворено във връзка с това, че са приели от Териториално звено
„ГРАО” избирателните списъци, списъци на заличените лица,
списъци
на
допълнително
вписаните
придружители
от
произведените избори за президент и вицепрезидент през 2016 г.
Помещението е отворено, прибрани са списъците и е запечатано по
надлежния ред. Представили са ни заповедта и протоколът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова. Продължаваме със следващ докладчик –
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР-06-80 от 19 април 2017 г. С това писмо кметът на
община Кнежа прави искане до нас да му бъдат предоставени копия
от протоколите на Общинската избирателна комисия – Кнежа, от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30
октомври 2011 г. във връзка с това, че не са могли да бъдат открити
и по повод извършване на експертиза и предаването им на Държавен
архив.
Аз предлагам да им предадем, тъй като е единичен случай,
заверени копия от тези протоколи, които се съхраняват при нас.
Прави ми впечатление, че заповедта на кмета, с която е определил
комисия, която въз основа на наше решение за отваряне на
помещението, е отворила помещението, в състава на тази комисия са
вписани и трима членове на Общинската избирателна комисия и то
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при положение, че отварянето на помещението е разрешено по реда
на наше Решение № 3796, където не участват представители на
общинска избирателна комисия, още повече, при избори за
президент и вицепрезидент. Но така или иначе предлагам да им
предадем протоколите от 23 и 30 октомври 2011 г., за да могат да ги
комплектуват за Държавен архив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР06-76 от 11 април 2017 г. от кмета на община Борово, област Русе, с
което ни уведомява за това, че е отворено помещението, извършена е
експертиза и унищожаването на неподлежащите за постоянно
съхранявани книжа. Към писмото са описани и са приложени всички
документи по процедурата за извършване на експертиза, предаване
на Държавен архив и унищожаването на неценните книжа. За
сведение го докладвам.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-06-90 от 20 април 2017 г. от
кмета на община Искър, област Плевен, с което ни уведомява за
това, че след извършване на проверката в Териториално звено на ГД
„ГРАО” са прибрани книжата, които се съхраняват в Плик 1,
избирателният списък и другите книжа, както и са приложени
заповедта и протоколът на комисията, извършила прибирането на
тези книжа от изборите за президент и вицепрезидент. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев. Следващ докладчик по искания за отваряне на
запечатани помещения е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Но аз оттеглям за
момента проекта си, тъй като трябва да се доуточни нещо. Иска се
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отваряне на помещение в община Попово, но е във връзка с
унищожаване на неценните документи, без да е посочено дали
трябва да бъде извършена експертиза. Затова ще трябва
допълнително да уточня и ще докладвам следващия път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Записах за следващ път. Господин Сюлейман е следващ докладчик.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, в
Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС14-99 от 11 април 2017 г. от Сезгин Алиибрям, кмет на община
Ситово, област Силистра, с искане за разрешаване отваряне на
запечатано помещение, което се намира в бившата административна
сграда на община Ситово на ул. „Трети март” № 66, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13 ноември,
както и от националния референдум на 6 ноември, с цел в същото
помещение да бъдат преместени за съхранение книжата и
материалите от произведените избори за народни представители на
26 март 2017 г.
Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение в
моя папка в днешно заседание. Предлагам да приемем решение, с
което да разрешим отваряне на запечатаното помещение, в което се
намират изборните книжа и материали от произведените избори за
президент и вицепрезидент, произведени на 6 и 13 ноември, както и
изборните книжа и материали от националния референдум на 6
ноември с цел в същото помещение да бъдат преместени за
съхранение книжата и материалите от произведените избори за
народни представители на 26 март 2017 г. Достъпът до запечатаното
помещение, както и за извършените действия да бъде спазен редът
съгласно наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г.,
като нашето решение подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването на
решението.
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Ако позволите, във връзка с това искане, само за пълнота на
доклада, уважаеми колеги, аз се свързах с главния секретар на
община Ситово господин Андреев, който ми каза, че към настоящия
момент изборните книжа и материали от произведените избори за
народни представители се съхраняват в бившата заседателна зала на
община Ситово, където са прибрани на основание Решение № 4536.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни
проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
Това е Решение № 4718-ПВР/НР.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-06-89
от 19 април 2017 г. по електронната поща е пристигнало писмо от
кмета на община Вълчедръм, с което ни изпраща заверено копие от
своя заповед № 1322 от 25 октомври 2016 г., както и заверено копие
от протокол от 12 април на комисията. Те са отворили и са прибрали
списъците от произведените избори за президент и вицепрезидент на
републиката, както и две приемно-предавателни разписки от
Териториално звено „ГРАО”. Това ви го докладвам за сведение.
С вх. № НС-06-91 от 12 април 2017 г. ни е изпратено писмо в
оригинал от кмета на община Ботевград, с което ни е изпратил
протокол за разпечатване на помещението с изборни книжа и
материали и заверено копие от заповед № ОА-167 от 21 март 2017 г.
на кмета на община Ботевград за комисията, която е извършила
отварянето и са прибрани пликове № 2 в помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 26
март избори за народни представители. И това е за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И
следващ докладчик – господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ПВР-06-91 от 20 април
2017 г. е постъпило писмо от кмета на община Габрово Таня
Христова, с което ни прилага своя заповед № 174 от 14 февруари
2017 г. в изпълнение на наше Решение № 3796. Приложено е
заверено копие от протокол и заповед на кмета във връзка с
отварянето на запечатаното помещение и
прибирането на
избирателните списъци от ГД „ГРАО”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Райков.
С това изчерпихме точка шеста от дневния ред, преминаваме
към точка седма – доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК. Първи докладчик е господин Христов.
Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, получили сме искане от Общинската избирателна комисия –
Берковица, област Монтана, за изплащане на възнаграждение.
Държа да ви кажа повода за възнаграждението. Става въпрос за
изплащане на възнаграждение за заседание на Общинската
избирателна комисия, но заседанието на Общинската избирателна
комисия е проведено във връзка със запознаване с едно писмо на
Районна прокуратура – Берковица, по повод писмо на Централната
избирателна комисия до Районната прокуратура. Районната
прокуратура по грешка е изпратила до тях писмо да пита дали едно
лице е кандидат за народен представител, дали е застъпник. Те са
използвали обаче момента да направят заседание и да решат на
заседанието да изпратят писмо до Районната избирателна комисия
да им отговори на този въпрос. Пише, че има и следващо заседание,
когато получат писмото на РИК, за да подготвят писмо и да върнат.
Просто си играят на развален телефон. Но тъй като това заседание е
проведено, предлагам да им бъде заплатено заседанието, проведено
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на 29 март, на което са присъствали всички 11 членове на ОИК. Но в
писмото, което ще им приложим, ще напиша, че няма да им се
полага възнаграждение за следващото заседание. Защото просто е
трябвало на първото заседание да препратят писмото по
компетентност на РИК, а не да искат те отговор от РИК, за да
отговарят после на Районна прокуратура.
Предложението ми е, тъй като заседанието е проведено, да
бъде заплатено възнаграждение на 11 членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, чухте предложението на господин Христов. Режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
Следващ докладчик по тази точка е господин Андреев. Да се
готви госпожа Грозева.
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Поморие,
област Бургас, за заплащане на възнаграждение за проведено
заседание на 10 април 2017 г. Искането е с вх. МИ-27-57 от 13 април
2017 г. На заседанието са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и петима членове. Искането е във връзка със
заседание, на което са прекратени предсрочно пълномощията на
общински съветник от Общински съвет – Поморие, избран от
листата на политическа партия ГЕРБ и обявяване на следващия в
листата за общински съветник. Основанието за изплащане е
Решение № 2901-МИ на Централната избирателна комисия, Раздел
първи, т. 1, буква „б” и „г”. Приложени са протоколът,
удостоверението, което е издадено, решението – всички необходими
документи.
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Предлагам за изплащане.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението на колегата Андреев да се одобри изплащането на
възнаграждение за ОИК – Поморие. Моля, режим на гласуване, ако
няма въпроси.
Гласували 13 членове на ЦИК: 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова).
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващото искане е с вх. МИ27-54 от 12 април 2017 г. от Общинската избирателна комисия –
Правец, област София-област. Искането е във връзка с проведено
заседание на 24 март 2017 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и шестима членове, и дежурство на
23 март 2017 г., дадено от председател и заместник-председател.
Заседанието е във връзка с прекратяване пълномощията на
общински съветник поради настъпила смърт и обявяване на негово
място за избран за общински съветник следващият от листата на
Българска социалистическа партия.
Дежурството е дадено във връзка с подготовка на
заседанието, което е проведено на 24 март 2017 г., и изготвянето на
съответното решение.
Основанието, поради което предлагам да бъде одобрено
възнаграждението за заседанието, е наше Решение № 2901-МИ,
Раздел първи, т. 1, буква „б” и „г”, а дежурството на основание
Решение № 2901, Раздел втори, т. 12, буква „а”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, следващото
искане е с вх. МИ-27-56 от 12 април 2017 г. от Общинската
избирателна комисия – Свиленград, област Хасково, за заплащане на
възнаграждение за проведено едно заседание на 4 април 2017 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
и девет членове. Заседанието е проведено във връзка с предсрочното
прекратяване на пълномощията на общински съветник и
обявяването за избран следващия от кандидатската листа от листата
на Българската социалистическа партия. На това основание считам,
че следва да им изплатим възнаграждението. Основанието е
Решение № 2901-МИ, Раздел първи, т. 1, букви „б” и „г”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. МИ-27-62 от 19 април 2017 г. от Общинската
избирателна комисия – Карнобат, област Бургас. Искането е във
връзка с проведено заседание на 8 април 2017 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и седем
членове. Заседанието е проведено във връзка с предсрочно
прекратяване на пълномощията от листата на партия „Българска
социалистическа партия” и обявяване за избран на следващия в
листата на политическата сила. основание то за изплащане е наше
недействителен 2901-МИ, Раздел първи, т. 1, букви „б” и „г”.
Предлагам изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Гласуваме, колеги.
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Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. МИ-15-509/1 от 13 април 2017 г. постъпило писмо от
Общинската избирателна комисия – Свиленград. С писмото ни
уведомяват, че във връзка с отправено искане изх. № 26 от 29 март
2017 г. ОИК – Свиленград, ние сме одобрили изплащане на
възнаграждение на основание Раздел втори, т. 14, букви „а” и „б” от
Решение № 2901-МИ и Централната избирателна комисия е
изпратила съответно до администрацията на Министерския съвет
искането за изплащане на възнаграждение заедно с нашето решение,
какъвто беше редът до май месец 2016 г., когато с оглед
изменението на разпоредбата на чл. 18 от Изборния кодекс вече
премина към Централната избирателна комисия.
От 7 април 2016 г. до настоящия момент Общинската
избирателна комисия – Свиленград, не е получила възнаграждението
за проведеното извънредно заседание на 21 март 2016 г. В писмото
ни уведомяват, че във връзка с направено устно запитване до
Областна администрация – Хасково, ни е обяснено, че при тях няма
постъпила информация за извършване на плащането, в резултат на
което същото не е изплатено.
„Моля да ни укажете към кого трябва да се обърнем, за да
получим полагащите ни се възнаграждения в изпълнение на ваше
протоколно решение от 7 април 2016 г.”
Към писмото е приложено и тяхното искане, нашето
протоколно решение, включително и нашето писмо, което ние сме
изпратили до Министерския съвет.
Предложението е да изпратим писмото по компетентност на
администрацията на Министерския съвет, като евентуално в нашето
писмо укажем, че същото следва да бъде изплатено.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо с копие до
ОИК – Свиленград.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик по
тази точка – госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-46 от 6
април 2017 г. е пристигнало искане от Общинската избирателна
комисия – Монтана, за изплащане на едно заседание, което колегите
са провели на 5 април 2017 г. На заседанието са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и осем членове. На
въпросното заседание са прекратили предсрочно пълномощията на
общинския съветник Ирена Методиева Димова поради избирането й
за народен представител и са обявили следващия за избран.
Предлагам ви да одобрим изплащането на това
възнаграждение за проведеното заседание. Налице са контролен
лист и счетоводна справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова).
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ МИ-27-59 от 18 април 2017 г. То е от Общинската избирателна
комисия – Брегово. Колегите са ни изпратили искане за изплащане
на възнаграждение за едно проведено заседание на 7 април 2017 г.,
на което са присъствали председател, заместник-председател,
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секретар и седем членове, както и за дадени дежурства на 3 април от
председателя и секретаря на комисията и на 11 април от
председателя и секретаря. На заседанието са прекратили предсрочно
пълномощията по повод заявление на д-р Цветан Борисов Топчиев,
общински съветник, който е избран за народен представител и са
обявили на негово място следващия за избран.
Предлагам ви да одобрим изплащането на така докладваните
от мен заседание и дежурства от Общинската избирателна комисия –
Брегово. Приложени са копия от протоколите, от протокола от
заседанието, решението, заявлението и уведомлението от д-р
Топчиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова).
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
една преписка за искане за изплащане на възнаграждения за
проведени заседания и дежурства на Общинската избирателна
комисия – Ветово, която има история сигурно повече от един месец.
Първоначално бяхме отказали изплащане на възнаграждение за
проведено заседание на 6 март 2017 г., когато беше поискано такова
по повод предаване на изборни книжа и материали от проведените
частични местни избори. Припомням само, че до 5 март 2017 г.
Общинската комисия е била в активен период и трябваше до тогава
да предаде документите, но предвид на това, че е било ден неделя,
не са могли да ги преведат на общинската администрация и тогава
към преписката нямаше приложени нито протокол от заседание на
Общинската комисия, с която са определени колегите от комисията,
които да присъстват на предаването, нито приемно-предавателния
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протокол между тях и общинската администрация. След не малка
кореспонденция между ЦИК и Общинската избирателна комисия в
крайна сметка всички въпроси по тази преписка са уточнени.
Последната информация, която ние сме им изискали с наше писмо
от 3 април 2017 г., е постъпила с вх. МИ-27-50 от 11 април 2017 г.
Към това писмо са приложени всички необходими документи,
установяващи основание за изплащане на възнаграждение за
проведено дежурство на 6 март 2017 г. от председател, секретар и
четирима членове на Общинската избирателна комисия по повод
предаване на изборни книжа и материали на общинската
администрация от проведените частични избори за кмет на
територията на общината.
Другото искане е с вх. МИ-27-37 от 31 март е за изплащане на
възнаграждение за проведено дежурство на 16 март 2017 г., дадено
от секретар и трима членове, по повод предоставяне на
допълнителни доказателства по административно дело № 74/2017 г.
по описа на Административен съд – Русе, във връзка с жалба срещу
решението, с което се обявени резултатите за кмет на кметство
Глоджево.
Колеги, аз ви предлагам да одобрим за изплащане така
направените искания за дежурства на 6 и на 16 март 2017 г. Към
преписката е приложена счетоводна справка от счетоводството на
ЦИК. С госпожа Герасимова всички неточности по преписката ги
уточнихме, както казах преди малко, и въз основа на
кореспонденцията с Общинската избирателна комисия.
Обръщам внимание, че контролен лист за предварителен
контрол към този момент не е изготвен, независимо от това, че от 11
април досега мисля, че финансовият контрольор е имал достатъчно
време да си свърши работата. В днешния ден госпожа Богданова ми
обясни, че контролен лист не е имала време да направи, защото
независимо че съм й възложила преписката, имала приоритетни
задачи, възложени от директора на дирекция „Администрация” и
госпожа Солакова.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря. Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане
за изплащане на възнаграждение, което е с вх. МИ-27-49 от 10 април
2017 г. Счетоводната справка е изготвена на 10 април 2017 г. в
16,40 ч., контролният лист за предварителен контрол също носи дата
10 април 2017 г., пък до мен достигнаха непосредствено преди
заседанието в 14 ч. днес, на 20 април. Но очевидно, както казват
колегите, заради празниците.
Докладвам ви искането за изплащане на възнаграждение на
Общинската избирателна комисия – Криводол, за проведено
заседание на 26 май 2016 г. Това е заседание във връзка с влязло в
сила решение на Върховния административен съд, с което са
прекратени пълномощията на кмет на кметство на с. Добруша,
община Криводол, и е взето решение № 205-МИ от 26 май 2016 г. за
уведомяване на Централната избирателна комисия, респективно
президента на републиката, за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство с. Добруша.
Аз смятам, че може би Общинската избирателна комисия е
пропуснала да ни уведоми, тъй като писмото с отправеното искане
до нас носи изходящ номер от 5 април 2017 г. Опитах се да звънна
на председателя на Общинската избирателна комисия и на друг
телефон, който е обявен, но са изключени.
Предлагам да одобрим плащането, но ще обърна внимание на
администрацията да извърши отново проверка, защото това е
период, в който ние вече изплащахме възнагражденията на
общинските избирателни комисии, да не би да е извършено плащане
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за това заседание. И ако се установи, че не е извършено плащане, да
гласуваме да бъде изплатено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. МИ-27-52
от 11 април 2017 г. искане за заплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия – Главиница. Провели са
дежурство на 27 март 2017 г. от председател, секретар и член.
Дежурството е във връзка с получено писмо от председателя на
Общинския съвет с искане за предоставяне на заверен препис от
решение на ОИК. На това дежурство председател, секретар и член са
изготвили решението и са го изпратили на Общинския съвет.
Второто дежурство е на 4 април 2017 г., пак от председател,
секретар и член. То е във връзка с получено писмо от началника на
Районно управление на МВР – гр. Тутракан, с искане на
информация. И съответно е изготвено това писмо и е изпратено до
началника на Районно управление на МВР – Тутракан. Поради което
ви предлагам да изплатим тези две дежурства на основание т. 12,
буква „г” от наше Решение № 2901-МИ. Към преписката има
приложена счетоводна справка и контролен лист за предварителен
контрол с мнение да бъде поето задължението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,

47
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И другото искане е от Общинската
избирателна комисия – Велико Търново, с вх. МИ-27-55 от 12 април
2017 г. е за изплащане на възнаграждение за проведено дежурство на
6 април 2017 г. от председатели и секретар. То е във връзка с това, че
е постъпило заявление от общински съветник, с което заявява
желание за прекратяване пълномощията му с оглед на това, че е
избран за народен представител. Дежурните членове са подготвили
заседанието, което е насрочено на 7 април 2017 г. На заседанието са
присъствали председател,
секретар и петима членове. На това
заседание са прекратили пълномощията на общинския съветник и са
избрали следващия.
Предлагам ви да бъдат изплатени възнагражденията за
проведеното дежурство на 6 април 2017 г. и за заседанието,
проведено на 7 април 2017 г. По преписката е приложена счетоводна
справка и контролен лист за предварителен контрол с мнение да
бъде поето задължението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Господин Ивков е следващ докладчик. Заповядайте, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. МИ-27-53 от 12 април
2017 г., искане, което предлагаме да удовлетворим, тъй като
Общинската избирателна комисия – Пловдив, е провела заседание на
10-ти. Изпращат ни се доказателства за това. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и девет членове.
Преди малко като свързан доклад докладвах и уведомление, което
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оставихме за сведение, за да се направи искането по необходимия
ред за дежурство на председателя.
Предлагам на гласуване изплащането на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Вх. № МИ-27-60 от 18 април
2017 г. Предлагам да удовлетворим искането за заплащане на
възнаграждение на членовете, участвали в заседанието на
Общинската избирателна комисия – Карлово. Само че с тази
подробност, че не както е в искането с този входящ номер на 15
април, а както се установи при преглед на представените
доказателства, заседанието е било проведено на 12 април, но е било
проведено и така ще бъде и записано в писмата. Касае председател,
заместник-председател, секретар и осем членове. То е било във
връзка с прекратяване пълномощията на общински съветник
Ненчева на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и е прието решение №
МИ-434 от 12 април 2017 г. Предлагам да бъде изплатено
възнаграждението въпреки техническата може би грешка в датата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Колеги, гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Продължете, господин Ивков. Последна преписка. И по нея,
както и по предишните има изготвен и контролен лист за
предварителен контрол и счетоводна справка от нашата
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администрация. Искането е с вх. МИ-27-61 от 19 април 2017 г. от
Общинската избирателна комисия – Раковски, подписано от
председател и секретар. Касае както възнаграждение за проведено
заседание, така и две дежурства на секретар и на член. Заседанието е
проведено на 13 април 2017 г. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и осем членове. Заседанието е било
във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на общински
съветник.
Двете възнаграждения за дежурство на секретаря и на
членове са от 12-ти и от 18-ти, като на 12-ти са готвили документите
за заседанието, което е било на 13-ти, тоест нямаме една и съща
дата. На 18-ти дежурството е дадено пак от двамата за изпращане на
документите до ЦИК, уведомяване на председателя на Общински
съвет – Раковски, за лицето, на което се прекратяват пълномощията.
Според мен това дежурство е можело да бъде извършено и
след заседанието, но доколкото заседанието – видях от протокола, че
е било в 17 ч. и не зная колко точно е продължило, аз предлагам да
изплатим възнагражденията и за заседанието и за дежурствата, така
както са поискани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Следващ докладчик е господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение с вх. МИ-27051 от 11 април 2017 г. от
Общинската избирателна комисия – Стара Загора, която ни
уведомява, че е възникнала необходимост от провеждане на
дежурства за прекратяване на пълномощията на общински
съветници и обвяване за избрани следващите от листата. Тук има
грешка, не става въпрос за дежурства, а става въпрос за заседания.
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На заседанията са присъствали, доколкото виждам, всички:
председател, двама заместник-председатели, секретар и девет
членове. Заседанията са проведени на 5 април 2017 г. и на 7 април
2017 г.
Към искането са приложени два протокола от тези заседания,
две решения от тези заседания и справка. Към искането също така
има изготвена счетоводна справка от ЦИК, както и контролен лист
за предварителен контрол.
Предлагам да им се изплати възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, с това изчерпихме точка седма от дневния ред,
преминаваме към точка осем – доклади по писма. Заповядайте,
госпожо Солакова.
Точка 8. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното
заседание докладвах докладна записка във връзка с включването ни
в национална статистическа програма по писмо по електронната
поща, но явно такава е практиката на Националния статистически
институт, с вх. № ЦИК-00-362 от 3 април 2017 г. Без да е сканирано,
подписано, по електронната поща от екипа на НСИ сме получили
това писмо с искане за предоставяне на информация във връзка с
включването на Централната избирателна комисия в регулярното
тримесечно изследване наети лица, отработено време, средства за
работна заплата и други разходи за труд за 2017 г.
До днешното заседание вече имах и аз възможност и по
Закона за статистиката да си направя справката относно
задължителния характер на това участие. Наистина, когато сме
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включени в национална статистическа програма, е предвиден
задължителен характер по Закона за статистиката. Включително за
това сме уведомени в това писмо, както изисква и законът – да бъде
отбелязано какви права и задължения има лицето, до което се
изпраща писмото.
При запознаването с информацията, която беше изготвена от
госпожа Силвия Грозданова, на предишното заседание възникнаха
въпроси и ние я поканихме и получихме допълнителни уточнения.
Днес е представена нова докладна записка, тя е допълнение към вх.
№ ЦИК-09-74/1 от 20 април 2017 г. В тази нова докладна записка се
отбелязва, че на нашето внимание се представя коригиран отчет за
наети лица, отработеното време, средствата за работна заплата и
други разходи за труд. Премахнати са записите на ред 62.11 относно
лица, назначени извън утвърдената численост, като всички останали
позиции остават непроменени.
Ние имахме въпроси, свързани с Раздел втори „Начислени
средства” като размер на средна месечна заплата общо по месеци
януари, февруари, март дали не следва да се попълни ред 40.02 (ако
гледате самия отчет така както е попълнен). Оказа се, че не може.
Беше направено още едно уточнение – дали всички други
лица, които са със статут, наподобяващ статута на Централната
избирателна комисия, предоставят информация и тя дали е различна
за органа, съответно за администрацията, която е по трудови
правоотношение. Оказа се, че информацията се предоставя общо за
съответния първостепенен или второстепенен разпоредител с
бюджет, в случая Централната избирателна комисия.
Остават непроменени попълнените позиции. Подсетете ме за
други въпроси, които имаше Централната избирателна комисия.
Във връзка с 62.11. предложението в тази докладна записка е
да бъде изготвено и утвърдено щатно разписание за 25 бройки. Това
е общият брой, до който може да стигне Централната избирателна
комисия при назначаването на лица за срок по повод изпълнение на
функции по подпомагане на ЦИК във връзка с насрочени избори при
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организацията и произвеждането им – съгласно чл. 39, ал. 4 от
Правилника за организация на дейността на Централната
избирателна комисия. Ние, така или иначе, трябва да го направим,
защото имаме на този етап назначени само две лица, не сме
оползотворили другите с оглед на изразено становище от страна на
лицата, които бяха поканени и с които беше сключен граждански
договор за последните избори.
Колеги, предлагам ви да одобрим така попълнения отчет в
електронен вид и да упълномощим госпожа Силвия Грозданова да
изпрати по електронен път с електронен подпис така попълнения
отчет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване одобряване на така изготвената
справка и упълномощаване на госпожа Грозданова за подаването й с
квалифициран подпис.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Във връзка с втората част на предложението, колеги,
подлагам на гласуване принципно изготвяне на подобно щатно
разписание и възлагане на директора на дирекция да изготви проект
на такова.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Продължете, госпожо Солакова, със следващите си доклади.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение.
Знаете, изпратихме писма и до общинските избирателни комисии,
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както и до Печатницата на БНБ във връзка със съдържанието на
бюлетините за гласуване в частичните избори на 30 април. Същия
ден веднага след нашето заседание съдържанието на бюлетините се
коригира. Установихме една техническа грешка с госпожа
Алексиева, с която прегледахме бюлетините, относно тиража за
кметство Лозенец, община Царево, област Бургас. Поправи се и тази
грешка.
Към настоящия момент са потвърдени бюлетините за Гецово,
Козаревец, Лозенец и Люляково. Остава да бъде потвърдена
бюлетината само за Гара Орешец. Това е към 15,45 ч. Но при всички
случаи те са получили писмата и са насрочили заседания, може би в
17 ч. тази вечер и Общинската избирателна комисия Димово ще има
решение за това.
Уважаеми колеги, във връзка със заявки, които получаваме,
вх. ЧМИ-06-24-5 от 20 април 2017 г., за община Кърджали, за
кметство Люляково. Получили сме информация за сключен договор
пак във връзка с частичния избор на 30 април – вх. № ЧМИ-06-21-4
от община Разград за кметство Гецово. Докладвам ви ги само за
сведение.
Получаваме информация, разбира се, и за броя на
избирателите по секции в тези кметства. Тази информация въз
основа на наше протоколно решение предполагам, че вече е
публикувана на страницата на ЦИК в рубриката „Частични избори”,
входящи номера ЧМИ-06-24-2 от 19 април 2017 г., ЧМИ-06-26 от 19
април 2017 г., ЧМИ-06-27 от 19 април 2017 г. Всички тези писма са
за сведение и са във връзка с частичния избор - или брой на
избирателите, или заявка, или информация за сключен договор за
отпечатване на бюлетините. Отпечатването на бюлетините сигурно
ще бъде в началото на следващата седмица и ние ще получим от
печатницата и график за предаването им на представители на
общинската администрация и на членове на общинските
избирателни комисии.
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Входящи номера ЧМИ-06-24 от 13 април, ЧМИ-06-25 от 13
април 2017 г. бяха оставени от предишното заседание, когато не
спешните можеха да бъдат оставени за днес. Отново става въпрос за
заявки за отпечатване на бюлетините. Докладвам ви ги за сведение.
В папка „Покани” са включени писмата, които сме получили
по електронната поща – за бюлетини, във връзка с изготвянето на
годишен финансов отчет, това са вх. № ЦИК-00-349-2 от 18 април
2017 г., вх. № ЦИК-00-37-1 от 19 април 2017 г. Тази папка се
прехвърля в папка „Заседания” и можем да я следим непрекъснато.
От община Лясковец, вх. № ЧМИ-06-24 от 18 април 2017 г.
Това беше последно за частичните избори.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-165 от
12 април 2017 г. получено по електронната поща писмо от
Министерството на външните работи със списък на служителите от
Министерството на външните работи, които ще вземат участие при
предаването на бюлетините от изборите зад граница на 13 април в
ЦИК, цитирам дословно. Знаете, че въз основа на тяхно изпратено
писмо-предложение и направена организация от наша страна на 13
април ние получихме всички чували и торби с изборни книжа и
материали от секциите извън страната. Протокол от 13 април 2017 г.
с вх. № НС-04-01-166, можете да го видите. Протоколът е съставен и
подписан от представители на Външно министерство и от
Централната избирателна комисия. От страна на Централната
избирателна комисия бяхме аз и госпожа Сидерова, а от страна на
Министерството на външните работи лица, които са упълномощени
и за които получихме писмо по електронната поща. По държави,
номера на секции и брой чували тези документи са прибрани в зала
№ 76а на етаж мецанин. Освен торбите с изборни книжа и материали
получихме един кашон печати на секционните избирателни
комисии, 28 броя, и формуляри на протоколи Приложение № 87НС/Ч от номер 63, 20, 400 до 63, 20, 343. Една малка неточност или
техническа грешка да кажа в протокола, започнал е колегата да пише
стр. 1, те са до стр. 6.

55
Уважаеми колеги, благодаря и за участието на служителите
от администрацията. Тогава госпожа Грозданова изпълняваше
длъжността директор на дирекция. През цялото време госпожа
Грозданова беше с нас. Стоян Русинов, Кирил Пенев, Атанаска
машинописката, Катя машинописката, Елена Лазарова, Ваня
Стоянова се включиха при приемането на документите. Успяхме да
се справим в рамките на работното време. С много голямо
удоволствие ви докладвам тази преписка за сведение.
И още нещо, уважаеми колеги, само държа да отбележа, че
този път сме ги прибрали и сме ги обособили по държави, така че в
момента, в който се тръгне да се обработват за архивиране, ще ни
бъде много по-лесно. Така беше и много по-лесно отбелязването по
този списък. Надявам се, че няма да има други причини извън
подготовката за архивиране.
Уважаеми колеги, ЧМИ-37-01 от 12 април 2017 г., ЧМИ-0624 от 13 април 2017 г. – в единия случай сме получили заявка
включително извън бюлетините за други изборни книжа, които се
възлагат да се отпечатат в печатницата. От община Царево сме
получили копие от заповедта за образуване на секциите. Всичко това
е във връзка с частичните избори на 30 април 2017 г.
Докладвам ви вх. № ЦИК-00-375 от 13 април 2017 г. Община
Велико Търново е получила към 31 март 2017 г. от ЦИК трансфер в
размер на 570,54 лв. Средствата са отразени по параграф 61-01,
получени трансфери. Тази информация ще я предоставим на
счетоводството. За сведение го докладвам. Браво на община Велико
Търново, не всички ни уведомяват за получаването на трансферите и
съответното отразяване по параграф.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-71 от 18
април 2017 г. (може би се намира в папката „Заседания” от 18 април)
с едно допълнение от госпожа Грозданова към това становище във
връзка с представени фактури от „Хранителен комплекс” на
Народното събрание за предоставена храна и напитки на
Централната избирателна комисия към 25-28 март 2017 г.
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Извършена е проверка в счетоводството, представена е фактура със
съответен номер, както виждате, на стойност 12073,43 лв. за
предоставена храна и напитки от бюфет бул. „Княз Дондуков” № 2,
до Ротондата. Към фактурата са приложени две стокови разписки
със съответните номера и съответните стойности, аз ви докладвах
общата стойност.
Втора фактура със съответния номер от 31 март 2017 г. на
стойност 3991,79 лв. за предоставена храна и напитки от бюфет
Източно крило, пл. „Княз Александър I” № 1. Към фактурата отново
са приложени две стокови разписки, номера, дати и стойност. Аз ви
докладвах общата стойност.
Фактурираните храни и напитки съответстват на
предварително утвърдените менюта за 25, 26, 27, 28 март 2017 г.
Заявеният брой лица е 218, толкова броя купони, с писма на
Централната избирателна комисия до Народното събрание със
съответните изходящи номера, така както са посочени в
становището, рекапитулация на раздадените купони за датите 25, 26,
27, 28 март. И едно допълнително становище с фактура от 26 март
2017 г. на стойност 33,74 лв. от „Хепи хенд” ЕООД.
Предложението е да се одобрят разходите по така
представените фактури със становища на главния счетоводител.
Само искам да обърна внимание, че преписката, която е със
становището, и приложените фактури съдържа и отчет от страна на
господин Русинов, главен специалист домакин, от 31 март 2017 г.
Уважаеми колеги, за първи път поръчахме за 25 март.
Миналата година нямаше за съботния ден. Тогава имаше много
поставени въпроси как така за съботния ден не сме предвидили,
защото има толкова много хора, които се нуждаят от храна. Тази
година предвидихме. Сега не мога да кажа, че точно 154 души са
отишли в този стол. Неоползотворените закуски, както ви казах и
както колегата Цачев уточни, защото не съм правила справка, шест
дена след това бяха представени допълнително на Централната
избирателна комисия. Този път имахме възможност и ползвахме
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бюфета, който е на Източното крило, за да можем да поканим
колегите от районните избирателни комисии, които имат желание и
необходимост да се възползват от кафе и сандвичи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже зададох въпроса си извън
микрофон, а ми беше отговорено на микрофон, държа да доуточня:
няма нищо лошо в това да се поръча храна и за деня преди изборите,
но само за хората, които са ангажирани по това време, дежурни са
или са на работа, на заседание и т.н. Аз доколкото си спомням,
нашето заседание беше след обяд и знам от колегите, които
получаваха храна оттам, защото за радост бях от тези, които не са
получавали от тези купони този път, не са били информирани и не са
знаели. Въпросът е дали изобщо е оползотворена тази храна с
изключение на закуската или е изхвърлена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, всички въпроси,
които са свързани с купоните и тяхното предоставяне, могат да
бъдат отправени и към колегата Русинов, който отговаряше за
връчването на купоните, тъй като колегата Снежанка Велкова не е
вече към Централната избирателна комисия, тя беше другият човек,
който отговаряше за купоните. Госпожа Катя Благоева от
деловодството имаше задача и аз съм уведомена, за господин
Христов например знам, че тя не е успяла да се свърже, но тя имаше
задача да се обади на всички, които имат желание от страна на
Централната избирателна комисия. Отчетени са само тези купони,
които са връчени. Пак казвам, тези, които в съботния ден не са
оползотворени – 64 броя, бяха разпределени за понеделник и
вторник с допълнителни 32 купона, за да може да се предоставят и
на служителите от Народното събрание, тъй като в предишни години
имахме необходимост и се налагаше да се разделят купоните и
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имаше случаи на недоволни лица, които са изкарали цяло дежурство
и примерно не са успели да се снабдят с такива купони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други въпроси?
Уважаеми колеги, предложението е да бъде одобрено
изплащането по тези фактури и по тези докладни, които са
направени. Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).
Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. № МИ-06-227 от 18 април 2017 г. От община Царево сме
получили искане за изплащане на възнаграждения и осигурителни
вноски за членове на Общинската избирателна комисия въз основа
на справки от страна на Централната избирателна комисия за
одобрени възнаграждения. Но тъй като става дума за решение на
Централната избирателна комисия от 19 април 2016 г., ние към тази
дата не сме имали задължение и не сме имали и бюджет. Поради
тази причина във вътрешната мрежа е изготвено и писмо до кмета на
община Царево в отговор на техен регистрационен номер.
Уведомяваме ги, че за проведените заседания на 30 март 2016 г., 4
април 2016 г. и 12 април 2016 г., одобрени с протоколно решение на
Централната избирателна комисия от 19 април, искането следва да
бъде представено за изплащане от администрацията на
Министерския съвет чрез областната администрация по реда, който
е съществувал към онзи момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че въз
основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия
аз и колегата Ганчева бяхме упълномощени да присъстваме днес, на
20 април 2017 г., в Печатницата на БНБ за унищожаване на
технологичния брак, получен при производството на бюлетините за
изборите за народни представители на 26 март, както и за частични и
нови местни избори в периода 2016 - 2017 г. Присъствахме на
унищожаването както на макулатурата, така и на печатните форми
за изработка на бюлетините. Във вътрешната мрежа е протоколът за
унищожаване с вх. № НС-26-45 от 20 април 2017 г., вх. № НС-26-94
от 20 април 2017 г. (само че първият номер е трябвало да бъде с
индекс МИ). Унищожиха се 292796 броя бюлетини от изборите за
народни представители и 63 броя печатни форми, а за местните
избори става въпрос за 3244 броя бюлетини и 4 броя печатни форми.
Присъстваха представители на Министерството на финансите.
Съставеният протокол удостоверява това.
Към документите във вътрешната мрежа трябва да са
сканирани и копия на протоколи два броя от 19 април 2017 г. във
връзка с извършената проверка на макулатурата и на печатните
форми от тези избори, както ви докладвах.
Докладвам ви ги за сведение.
Във връзка и с изпълнение на договора с Печатницата на БНБ
и наше допълнително искане да ни предоставят и по два броя за
музей „София” с вх. № НС-26-43 от 20 април 2017 г. получихме 22
вида по 2 екземпляра образци на хартиени бюлетини за гласуване в
изборите за народни представители за тези райони в страната и за
извън страната, които бяха отпечатани от Печатницата на БНБ. Но
не виждам бюлетините, може би госпожа Алексиева ще каже.
Докладвам ви го за сведение, тъй като ние на музей „София” вече
предоставихме за всички райони в страната, както и извън страната.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, на мен не ми бяха предоставени бюлетините, но в момента
разбираме, че се намират в деловодството.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за запознаване вх.
№ ЦИК-09-75 от 20 април 2017 г., докладна записка на госпожа
Манолова относно осигуряване на предпазни средства за работа с
видеодисплеи. Моля да се запознаете и на следващото заседание да
го гласуваме.
Докладвах тематично всички документи, свързани с
частичните избори на 30 април. Мисля, че не се налага да посочвам
изрично и номерата.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-11-0 от 19 април
2017 г. молба от старши експерта Айгюн Ахмедов за прекратяване
по взаимно съгласие на трудовия договор, считано от 15 май 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване удовлетворяването на тази молба.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 3 (Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Росица
Матева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да се
запознаете с последната докладна записка, която е представена. Тя е
с вх. № ЦИК-09-77 от 20 април 2017 г. и е във връзка с
необходимостта от сключване на договор за паркоместа, предприети
от нас постъпки. Знаете, че от Центъра за градска мобилност и от
Столична община ни уведомиха, че могат да ни предоставят седем
броя паркоместа до трите паркоместа, които ползваме безвъзмездно.
При условия, посочени в проект на договор с вх. № ЦИК-00-367 от 7
април 2017 г. Ние обсъдихме този въпрос на предишното заседание,
но трябва да се папката трябва да се е прехвърлила и обособила в
днешна папка „Заседания”, за да може и днес да се подсетите.
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Възложихме допълнително задачи на администрацията,
защото за първи път беше поставен въпросът да се провери каква е
възможността паркингът на бивши мавзолей да се ползва. На второ
място, да се провери доколко е възможно от паркинга за народните
представители да се предоставят седем места на Централната
избирателна комисия. И на трето място, тъй като имахме
информация за предстоящ ремонт на бул. „Дондуков” да се извърши
проверка, за да се види кога ще бъде засегнато точно това място от
булеварда. Получили сме по докладната записка допълнителна
информация, но независимо от всичко общинската администрация,
включително и „Градска мобилност”, в случаите в които едно
паркомясто не може да се ползва поради извършван ремонт се
задължава и поема ангажимента да предостави други паркоместа в
близост.
Уважаеми колеги, тъй като на всяко следващо заседание се
сещаме за нови места, за които да се извърши проверка, моля тези,
които имат информация, да я предоставят на госпожа Манолова, за
да може да се направи повсеместно проучване на всички
възможности, за да се сключи този договор при най-добри
икономически условия. Разбирам, че на този етап тази информация е
за сведение. Продължава да има задача администрацията да извърши
допълнително проучване за седем паркоместа в близост до
Централната избирателна комисия при най-добри финансови
параметри, за да може да се случи този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, струва ми се, че това проучване трябва да бъде и със срок. В
момента, тъй като не сме в активен период и с оглед и бройката на
администрацията и нейната натовареност предлагам този срок да е
краят на следващата седмица.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка е и вх. № ЦИК-00-418
от 20 април 2017 г. искане от Центъра за градска мобилност за
предоставяне на данни за Централната избирателна комисия. В
момента все още няма такава необходимост.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
с вх. № НС-23-139 от 13 април 2017 г. Писмото е качено във
вътрешната мрежа във предходното заседание, обаче на името на
госпожа Йорданка Ганчева. То е от Националния осигурителен
институт и е по повод питане на Катя Димитрова Минчева, която е
била член на секционна избирателна комисия, и й е спряно
обезщетението за м. ноември. Ние препратихме писмото до
Териториално поделение НОИ – Варна, на което ни отговориха с
копие до лицето, че правилно е било спряно паричното обезщетение
на госпожа Минчева. Независимо от това препратихме на
централата на Националния осигурителен институт отговора по
компетентност и оттам те ни отговориха, че госпожа Минчева няма
право на парично обезщетение за безработица поради
обстоятелството, че е упражнявала трудова дейност без трудово
правоотношение, за което подлежи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т.
6, а не поради факта, че е упражнявала дейност като член на
секционна избирателна комисия.
Тъй като писмото е адресирано само до нас, предлагам на
Комисията да изпратим копие от него за сведение на лицето Катя
Димитрова Минчева. Тя смята, че обезщетението й е спряно, защото
е член на секционна избирателна комисия. А се оказва, че тя е имала
граждански договор. Пише: „Упражнявала е трудова дейност без
трудово правоотношение, за което подлежи на осигуряване по чл. 4,
ал. 3, т. 6.” На друго основание, а не поради факта че е била член на
секционна избирателна комисия. Това осигуряване е по т. 8. Поради
което след това потвърждение аз ви предлагам да изпратим копие от
този отговор от Националния осигурителен институт на госпожа
Катя Димитрова Минчева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, за сведение ви
докладвам вх. № НС-07-34-1 от електронния вестник на
Международния институт за мониторинг, с което се информира за
проведена международна асамблея, мониторинг на парламентарните
избори в Армения, както и на президентските в Сърбия. За сведение.
И следващото писмо, към което се връщам, е с вх. № ЦИК07-26. Докладвах ви поканата на 4 април. Поканата е от
Международния център за парламентарни изследвания в
партньорство с Централната избирателна комисия на Шри Ланка за
участие в Четиринадесетия международен симпозиум по изборни
въпроси. Когато го докладвах на 4 април, се оформи мнението, че е
желателно Централната избирателна комисия да участва в тази
международна конференция и който проявява интерес да заяви.
Направих и проучване по отношение на такси и самолетни
билети. Таксата за двама души плюс е 299 долара, ако бъде заявено
участието до 5 май, след 5 май е 600 долара. Самолетният билет е
около 1220 лева.
Към момента са се заявили колегите Цачев, Ивков и Райков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване одобряване на участието на тримата
колеги.
Колеги, отменям гласуването поради информация извън
микрофон.
Уважаеми колеги, след уточнение в оперативен порядък и
припомняне съдържанието на преписката в оперативен порядък,
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докладвана на 3 април, подлагам отново на гласуване изпращането
на тримата колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1
(Камелия Нейкова).
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, вх. № НС-08-101 от 12 април 2017
г. писмо от Окръжен съд – Ловеч, с което ни уведомяват, че следва
да представим справка за лице, което е било кандидат за народен
представител, дали е избран за народен представител в изборите на
26 март 2017 г. Извършена е справка междувременно, не е избрано
лицето.
Предлагам да бъде оформено писмо и да бъде изпратено на
Окръжен съд – Ловеч. Ще моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-05-166 от
18 април 2017 г. За сведение ви докладвам писмо от областния
управител на област София във връзка с определяне на комисия,
която има за задача да прибере и е определен редът на книжата от
Районната избирателна комисия. Документацията, която е създадена
и с която е работила РИК. За сведение докладвам.
И за сведение,
без да изброявам входящите номера,
получили сме редица писма, с което е взето отношение по проекта
на правила за определяне на помещенията и за съхраняване на
изборни книжа от избори и от референдуми. Тези писма са получени
повече от областните управители на практика, по-малко от самите
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общини. Предлагам, тъй като срокът вече е на приключване,
предлагам да изчакаме, да кажем, още една седмица, след което,
колеги да направим една работна група, която да се запознае
обстойно със становищата на проекта на правила и ако не в края на
следващата, по-следващата седмица да разгледаме и правилата, и
становищата. Всеки може да се счита за поканен в тази временна
работна група и който желае, да се обади при мен, за да знаем какъв
е съставът. В противен случай, не на следващо, а на по-следващо
заседание ще поставя въпросът, за да бъде сформиран съставът на
групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев. Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви по
молба на колегата Ганчева писмо във връзка с промяна на Акта за
избиране на членове на Европейския парламент, което тя е
докладвала на 3 април 2017 г., но го връщам отново на доклад във
връзка с обстоятелството, че поредното заседание на работната
група ще бъде проведено утре. След като се запознахме с
предложенията и въпросите, които ще се обсъждат, предложението е
да не се изразява становище от Централната избирателна комисия.
Така че, ако сте съгласни, за момента остава за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Към момента остава
за сведение.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. И едно писмо, което е в
предходното заседание, тъй като нямаше време тогава да се
докладва. То е във връзка с един сигнал в деня на изборите, ако си
спомняте, от едно лице, което беше заличено от списъците по
постоянен адрес, тъй като е било включено в списъка за гласуване в
многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед”.
Получихме отново писмо от тях и аз ви го докладвах, че друго лице
с подобни имена, със съвпадение на първо и второ име е било
лежащо болно в болницата и е било включено в списъка.
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Предлагам ви сега да изпратим писмо до Столична община,
район „Изгрев”, до началника на отдел, който е уведомил кмета на
община Видин за това, че лицето Цветан Кирилов Лозанов им е
подаден като лежащо болен в болница „Софиямед”, за да бъде
изключен от списъка по постоянен адрес. За да изискаме писмената
информация, подадена от „Софиямед” към Столична община, район
„Изгрев”, с която да уведомят кмета на община Видин да бъде
изваден от списъка по постоянен адрес. Така че ще ви моля да
гласуваме това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Господин Андреев е следващият докладчик. Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо от Софийска градска прокуратура, специализирано
звено „Антикорупция” с вх. № НС-09-26 от 18 април 2017 г.,
подписано от прокурор Петров, с което ни молят във връзка с
проверка по прокурорска преписка № 9571/2017 г. да бъдат
предоставени заверени копия от следните документи, а именно:
протокола от заседанието на Централната избирателна комисия от
10 март 2017 г. и Решение № 4460, касаещо методическите указания
за прилагане на Изборния кодекс за СИК извън страната; писмо изх.
№ НС-04-01-121 от 23 март 2017 г. до Министерството на външните
работи; и списък на състава на ЦИК, председател, заместникпредседатели, членове; акт за конституиране на Комисията.
В тази връзка, след като получих писмото, независимо че
една голяма част от информацията е качена на страницата на
Централната избирателна комисия и е в страницата на Българската
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телеграфна агенция, а именно двата сайта, на които съгласно
Изборния кодекс се обявяват всички наши решения, включително и
протоколите от проведените заседания, проведох разговор с
прокурор Петров, който обаче каза, че ги изисква в писмена форма,
тоест като заверени копия, с оглед прилагането към прокурорската
преписка.
Подготвил съм писмо, което може да намерите в моята папка,
с което по отношение на исканите преписи от протокол от
заседанието на Централната избирателна комисия, копие от
решението за методическите указания и копие от писмото до
Министерството на външните работи, да бъдат предоставени такива,
приложени към нашето писмо. Разбира се, не целият протокол, а
протоколът, който касае обсъжданията, свързани с приемането на
Решение № 4460. Тъй като се изисква самото решение, то към него
ще бъдат приложени методическите указания, защото самото
решение само по себе си като текст единствено гласи, че се приемат
методическите указания.
По отношение обаче на състава на Централната избирателна
комисия предлагам да не представяме какъвто и да било документ,
тъй като съставът на Централната избирателна комисия е назначен,
съответно ръководството с решение на Четиридесет и второто
Народно събрание от 20 март 2014 г. и с Указ № 53 от 20 март 2014
г. са назначени членовете на Централната избирателна комисия. Те
са обнародвани в „Държавен вестник” в официалния раздел, бр. 26 и
съответно може да си ги намери. А допълването на състава
съответно с Указ № 79 от 23 април 2014 г. и укази № 286, 313 и 314
от 2016 година.
Моля да погледнете писмото и ако считате, че трябва да
добавим нещо и да редактираме, да кажете. Ако не, да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, предлагам в т. 3 от това писмо да приложим и преписизвлечение от протокола от заседанието на ЦИК на 23 март 2017 г.,
което касае именно това писмо.
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Колеги, подлагам на гласуване изготвеното писмо с
допълнението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Продължаваме със следващ докладчик в зала – господин
Сюлейман. Заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх.
№ ПВР-06-88 от 19 април 2017 г. Това е писмо от кмета на община
Крумовград. То е в изпълнение на задължението му по т. 30 от
Решение № 3796-ПВР/НР на Централната избирателна комисия. С
това писмо кметът ни уведомява за отваряне на помещението, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените
избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13
ноември 2016 г. Отварянето е по повод внасянето на изборните
книжа и материали, по-скоро избирателните списъци и изборните
книжа и материали, свързани с тях. След извършената проверка по т.
24 от Решение № 3796-ПВР/НР към писмото е приложен протокол
от 13 април за отваряне на запечатаното помещение, както и
заверени копия от приемно-предавателни разписки два броя от 12
април и заверено копие от заповедта на кмета, с която е назначена
комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Следващ докладчик съм аз. Колеги, във вътрешната мрежа в
папка на госпожа Ганчева с вх. № ЦИК-07-20-3-П е публикуван
преводът на програмата за Четиринадесетата европейска
конференция на органите за управление на изборите, която ще се
проведе в Санкт Петербург на 15 и 16 май 2017 г. Колеги, моля да се
запознаете с тази програма, а специално за колегите, които ще
представляваме Централната избирателна комисия, на един следващ
етап да уточним и какво ще предложим за одобрение на Централната
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избирателна комисия за позиция на Комисията по отделните теми
като рамка. За сведение към настоящия момент.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № ПВР-06-92 от 20 април
2017 г. 2017 г. С придружително писмо от община Съединение ни
казват, че съгласно наше решение са спазили изискванията на Закона
за националния архивен фонд и ни изпращат акт за унищожаване на
неценни архивни документи с изтекъл срок на съхранение. За
сведение.
Другото писмо е вх. № ПВР-06-85 от община Пещера от 19
април 2017 г., с което също ни казват, че в изпълнение на т. 30 от
наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври приложено ни
изпращат копие на заповед на кмета на общината за назначаване на
комисия, която да приеме от Териториално звено „ГРАО” за
съхранение избирателните списъци от първи и втори тур на
изборите за президент и вицепрезидент. И прилагат съответната
заповед и протокол. За сведение на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете по
следващата точка девет.
Точка 9. Доклади по писма до полиция и прокуратури.
ИВАЙЛО ИВКОВ: От миналото заседание остана за днес,
преди това изчакваше малко, за да може да отворим на основание
наше протоколно решение от преди празниците помещението.
Виждате писмото в моя папка от предходното заседание. То е до
СДВР Първо Районно управление и е стандартно. Касае кой е подал
документите за Единна народна партия. Прилагаме страницата и
реда, който се изисква, казваме кои членове на Централната
избирателна комисия са приели документите и как може да се
свържат с тях.
Предлагам писмото за одобрение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, ще приключим днешното заседание с докладите на
госпожа Цанева. Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Това са
искания за изплащане по медийни пакети, които мога да кажа са
почти последни. Останаха още две искания, които не са
комплектувани с необходимите документи съгласно нашето
решение, затова сега ви докладвам тези, за да можем да бъдем
готови за следващата седмица за отчета за Бюлетина.
И така, в папка „Медийни пакети” с дата 18 април, с вх. №
НС-24-318 Уеб граунд или сайта „Актуално.ком” и политическа
партия „Воля”. Медийната услуга е на стойност 4800 лв. и включва
публикуване на информационен сайт на Уеб граунд три
информационни съобщения, както и девет дни излъчване на банер.
Предлагам за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка с вх. № НС-24-328 е
искане по договор между медия „Радио Вокс”, включваща онлайн
„Радио Вокс”, „Уеб сайт Радио Вокс” и Коалиция на недоволните.
Медийната услуга е рекламен банер на стойност 720 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-329 медия „Вокс бг”
с интернет радио, радио „Вокс сайт” и онлайн „Радио Вокс” и
независим кандидат Иван Стоянов Матев. Заявката е на стойност 5
хил. лева с ДДС, като включва, както виждате, съгласно приемнопредавателния протокол, участие на живо в съответния часови пояс,
публикация, рекламен банер, два рекламни материала и 30-секунден
спот, както и платена публикация текст без снимка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Гласуваме,
колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-337 е постъпило
искане за плащане от медия „Офмедия” и независим кандидат
Росица Пенчева Йорданова. Медийната услуга включва банер на
реклама и интервю на стойност 5 хил. лв. с ДДС, като има приложен
и медиен план на кои дати е излъчван банерът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-338 искане по
доховор между „Офмедия” и независим кандидат Соня Спасова
Маркова. Медийната услуга е на стойност 5 хил. лв. с ДДС, която
включва интервю и банер, като банерът е от 13 до 24 март.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НС-24-336 искане по
договор между медия „Офмедия” и независим кандидат Димитър
Огнянов Игнатов. Медийната услуга включва интервю, както и
банер по съответния медиен план, който ни е даден в сертификата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги, последно, с вх. № НС-24-295.
Фактурата ни беше изпратена на 31 март, но до последно
получавахме от медията материали съгласно нашето решение.
Медията е Информационна агенция Региона и политическа партия
„Партия на зелените”. Медийната услуга е на стойност 8 хил. лв. с
ДДС и включва банер, публикуване на новини, снимки, анализи,
участия в предаване „Откровено” и визитка на кандидат-депутатите
на политическа партия „Партия на зелените”, като за всички техни
кандидати бяха направили визитките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Заповядайте, госпожо Солакова, за съобщение.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
предстоящи частични избори и с оглед направени икономии в
бюджета на Централната избирателна комисия и предоставена
справка от главния счетоводител госпожа Силвия Грозданова
предлагам утре от 10,30 ч. да проведем работно заседание с основно
участие на Работна група 1.2., за да можем да обсъдим този въпрос.
И втори въпрос, да погледнете една докладна записка, която
се намира във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-64 от 6 април
2017 г. Това да бъде вторият въпрос за работното заседание. То е
искане за издаване на служебни карти на служителите от
администрацията на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Благодаря ви за ползотворната
работа.
Следващото заседание ще бъде във вторник от 10,30 ч.
(Закрито в 18,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

